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VUOSIRAPORTTI 2004: ERITYISTEEMAT 

EMCDDA tarkastelee syitä kannabista käyttävien nuorten hoidontarpeen kasvuun  

(25.11.2004 LISSABON EI JULKAISTAVAKSI ENNEN KLO 10.00 CET/Brysselin aikaa) Monien Euroopan 
unionin jäsenvaltioiden huumehoitoyksiköt ovat raportoineet kannabiksen käyttäjien yhteydenottojen 
lisääntyneen. Kannabiksesta on tullut heroiinin jälkeen toiseksi yleisin huumausaine, joka kirjataan hoitoon 
hakeutumisen ensisijaiseksi syyksi. 

Tämä suuntaus käy ilmi Euroopan unionin ja Norjan huumeongelmaa käsittelevästä vuosiraportista 2004, 
jonka Lissabonissa sijaitseva Euroopan huumausaineiden seurantakeskus EMCDDA julkisti tänään 
Brysselissä. Raportin yksi erityisteema on "tarkastelussa kannabisongelmat", ja siinä käsitellään tämän 
maailmanlaajuisesti yleisimmin tuotetun, salakuljetetun ja käytetyn laittoman huumeen käyttäjien lisääntyneen 
hoidontarpeen taustalla olevia kysymyksiä.  

EMCDDA:n puheenjohtajan Marcel Reimenin mukaan kansanterveyspolitiikan kannalta on ensisijaisen 
tärkeää ymmärtää, miksi Euroopan eri maiden huumehoitoyksikköihin hakeutuu yhä useampia kannabiksen 
käyttäjiä. "Johtuuko se yksinkertaisesti kannabiksen käytön yleistymisestä lähestulkoon kaikissa EU-maissa, 
vai onko merkitystä myös muilla tekijöillä, kuten käyttötapojen muuttumisella, huumeen vaikuttavan aineen 
pitoisuuden vahvenemisella, tietojen tehokkaammalla raportoinnilla tai sillä, että muutamat maat ovat alkaneet 
ohjata kannabiksen käyttäjiä hoitoon ja sosiaalipalvelujen piiriin rikosoikeudellisten toimenpiteiden sijaan. 
Näiden kysymysten ymmärtäminen on ensisijaisen tärkeää, jotta kannabiksen käytölle löydetään asianmukaisia 
vastatoimia."  

Käyttötapojen muuttuminen: säännöllinen ja runsas kannabiksen käyttö yleistymässä 

Valtaosa kannabiksen käyttäjistä käyttää kannabista vain satunnaisesti ja lyhyitä ajanjaksoja. On kuitenkin 
huolestuttavaa, että lähinnä nuorista miehistä muodostuva pieni mutta merkittävä ryhmä on alkanut käyttää 
kannabista yhä useammin ja että tällaisten käyttäjien määrä voi vielä kasvaa. EMCDDA:n karkean arvion 
mukaan koko EU:n alueella kannabiksen päivittäisiä käyttäjiä olisi jopa 3 miljoonaa. 

Tänään julkaistun raportin mukaan kannabista viimeisten 30 päivän aikana käyttäneiden osuus on useimmissa 
maissa 3–12 prosenttia nuorista (15–34-vuotiaista) ja 1–7 prosenttia kaikista aikuisista (15–64-vuotiaista). 
Luvut ovat korkeimmat Tšekissä, Espanjassa, Ranskassa, Irlannissa ja Yhdistyneessä kuningas-
kunnassa. Tutkimusten mukaan 0,9–3,7 prosenttia nuorista käyttää kannabista usein (päivittäin tai lähes 
päivittäin). Päivittäinen käyttö näyttäisi olevan yleisempää nuorten miesten keskuudessa: Ranskassa 17–19-
vuotiaita koskevassa vuosikyselyssä todettiin, että 9,2 prosenttia pojista ja 3,3 prosenttia tytöistä käyttää 
kannabista päivittäin.  

EMCDDA ei ole saanut selkeää näyttöä siitä, että kannabiksen säännöllisen ja runsaan käytön yleistymisellä 
olisi suora yhteys hoidontarpeen lisääntymiseen. Aihetta koskevat tiedot ovat kuitenkin puutteellisia, eikä niiden 
välistä yhteyttä voida sulkea pois. Lisätutkimusta tarvitaan nopeasti sen selvittämiseksi, missä määrin tällaisilla 
kannabiksen käyttäjillä ilmenee terveydellisiä tai sosiaalisia ongelmia, joiden takia nämä hakeutuvat hoitoon. 
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Kannabiksen vaikuttavan aineen pitoisuus: onko kannabis muuttumasta entistä vahvemmaksi? 

On arvioitu, että kannabiksen muuttuminen entistä vahvemmaksi on kasvattanut hoitoon hakeutuneiden 
määrää. Joidenkin raporttien mukaan nykyisin saatavissa oleva kannabis on jopa 10 kertaa vahvempaa kuin 
aiemmin. Tänään julkaistussa raportissa selvennetään tätä kysymystä saatavana oleviin tietoihin perustuvien 
tieteellisten havaintojen pohjalta (1). (Kannabistuotteiden vahvuus perustuu niiden tärkeimmän vaikuttavan 
aineen ∆9-tetrahydrokannabinolin (THC) pitoisuuteen). 

EMCDDA on todennut, että eurooppalaisilla markkinoilla saatavana olevien kannabistuotteiden pitoisuuksia 
tarkasteltaessa on saatu vain vähän näyttöä aineen vahvuuden merkittävästä kasvusta. Tämä näyttää johtuvan 
siitä, että useimmissa EU:n jäsenvaltioissa muualta maahan tuotu kannabis (kannabisruoho ja -hartsi) on 
hallinnut markkinoita, ja sen tosiasiallinen vahvuus on pysynyt usean vuoden ajan suhteellisen tasaisena (noin 
6–8 prosentissa). Alankomaat on ainoa maa, jossa kannabiksen vahvuus on kasvanut merkittävästi (noin 
16 prosenttiin), mikä johtuu lähes yksinomaan kotioloissa tehokkaiden vesiviljelytekniikoiden avulla kasvatetun 
kannabisruohon suhteellisen kulutuksen kasvusta.  

Kannabisruohoa viljellään nykyään sisätiloissa useimmissa, joskaan ei kaikissa Euroopan maissa, ja se on 
yleisesti hyvin vahvaa, usein kaksi tai kolme kertaa vahvempaa kuin Pohjois-Afrikan, Karibian ja Kaukoidän 
maista tuotu kannabisruoho. Kotona tuotetulla vahvalla kannabiksella uskotaan olevan vain pieni 
markkinaosuus EU:ssa, mutta sen osuus on mahdollisesti kasvussa muutamissa maissa. Alankomaissa on 
arvioitu, että paikallisesti viljeltyjen tuotteiden osuus Alankomaiden kannabismarkkinoista on yli puolet. 

EMCDDA:n mukaan on epäselvää, missä määrin vahvan kannabiksen käyttö lisää terveysongelmia, mutta 
kielteistä vaikutusta ei voida sulkea pois. Akuutit terveysongelmat – kuten paniikkioireet ja lievät 
mielenterveysongelmat – voivat yleistyä vahvan kannabiksen käyttäjien keskuudessa, millä voi olla vaikutusta 
hoidontarpeeseen. Siksi kannabiksen vahvuuden, kannabismarkkinoiden ja terveysongelmien jatkuva seuranta 
on asetettava etusijalle tulevina vuosina. 

EMCDDA:n johtajan Georges Estievenartin mukaan nykyään saatavana olevan kannabiksen vahvuus ei 
anna syytä hätääntymiseen sen enempää kuin liialliseen tyytyväisyyteenkään. Hänen mukaan vahvan 
kannabiksen markkinaosuus pysyy jatkossakin suhteellisen pienenä, mutta tilanne voi muuttua, mikä herättää 
huolta kansanterveyteen kohdistuvista kielteisistä vaikutuksista. 

Hoitoa koskevat luvut kasvussa – maiden välillä on kuitenkin selviä eroja 

Avohoitoyksiköistä EU:ssa koottujen uusimpien lukujen mukaan noin 12 prosenttia kaikista hoitoon 
hakeutuneista asiakkaista ja 30 prosenttia uusista asiakkaista käyttää päähuumeenaan kannabista. 
Kannabiksen takia hoitoon hakeutuvien määrä on noussut tasaisesti 1990-luvun puolivälistä, jolloin vain 
9 prosenttia uusista asiakkaista hakeutui hoitoon kannabiksen käytön takia (vuoden 1996 tiedot). 

Kaikki tietoja antaneet maat Kreikkaa ja Yhdistynyttä kuningaskuntaa lukuun ottamatta ilmoittivat, että 
kannabisasiakkaiden osuus kaikista hoitoon hakeutuneista uusista asiakkaista on kasvanut, mutta osuus 
vaihtelee edelleen merkittävästi. Tämä johtuu paitsi eroista hoitoon hakeutuvien määrässä mahdollisesti myös 
eroista palvelujen tarjonnassa ja hoitoon ohjauksen tai raportoinnin käytännöissä. 

Kannabiksen käytön takia hoitoon hakeutuvien uusien asiakkaiden osuus on suurin Saksassa (48 prosenttia) 
ja alhaisin Liettuassa (lähes nolla). Tanskassa, Ranskassa, Suomessa ja Ruotsissa osuus on vähintään 
kolmasosa, ja Tšekissä, Alankomaissa, Espanjassa ja Sloveniassa yli 20 prosenttia. Kaiken kaikkiaan 
kannabiksen takia hoitoon hakeutuvien määrän kasvu on vähäisintä uusissa EU:n jäsenvaltioissa, joskin 
muutamissa maissa määrän on todettu kasvaneen. Hoidon tarve on lisääntynyt myös Yhdysvalloissa, missä 
marihuanan takia otettiin hoitoon 90 000 henkilöä vuonna 2000, kun vuonna 1992 heidän määränsä oli 20 000. 
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Hoidossa olevien kannabiksen käyttäjien ominaisuudet: nuori, yhteiskuntaan sopeutunut ja yleensä 
miespuolinen 

Muihin huumeongelmien takia hoitoon hakeutuviin henkilöihin verrattuina uudet kannabista käyttävät   
asiakkaat ovat yleensä nuorempia (keskimäärin 22–23 vuotta). Heistä suurin osa on miehiä (83 prosenttia).              
Vain suhteellisen pieni määrä hyvin nuorista hakeutuu huumehoidon erityispalveluyksiköihin, mutta niihin 
hakeutuneilla kannabis on usein ensisijainen ongelmahuume. Alle 15-vuotiaista lähes kaikilla (80 prosentilla) ja 
15–19-vuotiaista 40 prosentilla kannabis on syy hoitoon hakeutumiselle. 

Raportin mukaan 45 prosentilla kannabiksen takia hoidossa olevista asiakkaista on vielä koulu tai opinnot 
kesken, kun taas muiden huumeiden takia hoidossa olevien keskuudessa vastaava luku on 8 prosenttia. 
Kannabista käyttävistä asiakkaista 24 prosenttia on työssä, mikä erottaa heidät jyrkästi heroiiniasiakkaista, 
jotka ovat valtaosin työttömiä. Kannabista käyttävät asiakkaat ilmoittavat lisäksi muita useammin asuvansa 
vakituisessa osoitteessa, mikä johtuu luultavasti siitä, että monet asuvat edelleen vanhempiensa luona. 
Yleensä perheenjäsenet tai ystävät, sosiaalipalvelut tai oikeusviranomaiset ohjaavat kannabiksen käyttäjät 
hoitoon. Harva hakeutuu hoitoon oma-aloitteisesti.  

Euroopassa hoitoon otetuista heroiinin käyttäjistä valtaosa (84 prosenttia) käyttää huumetta päivittäin. 
Kannabisasiakkaista noin puolet käyttää huumetta säännöllisesti (36 prosenttia päivittäin ja 17 prosenttia 2–6 
kertaa viikossa). Loput ilmoittavat käyttävänsä kannabista satunnaisemmin: 15 prosenttia ilmoitti käyttävänsä 
huumetta enintään kerran viikossa, ja 28 prosenttia ei ollut käyttänyt huumetta lainkaan hoitoon hakeutumista 
edeltävänä kuukautena. Kannabista päivittäin käyttävien osuus hoidossa olevista asiakkaista on suurin 
Alankomaissa (80 prosenttia), kun taas satunnaisten käyttäjien osuus on korkein Saksassa (41 prosenttia) – 
missä myös uusien kannabisasiakkaiden osuus on suurin.  

Hoidossa olevien kannabiksen käyttäjien tarpeisiin vastaaminen 

Raportissa todetaan, että "kannabisongelmiin apua hakevien henkilöiden tarpeet on ymmärrettävä, jotta niihin 
voitaisiin löytää tehokkaita ratkaisuja". Kannabista käyttävien asiakkaiden huumeidenkäyttötavat eroavat muita 
huumeita käyttävien asiakkaiden käyttötavoista, mutta myös kannabiksen käyttäjien kesken käyttötavoissa on 
olennaisia eroja. Käyttäjät voidaan jakaa ainakin kahteen ryhmään. 

Ensimmäiseen ryhmään kuuluvat yleensä perheen tai koulun hoitoon ohjaamat nuoret, jotka käyttävät vain 
kannabista tai mahdollisesti yhdessä alkoholin tai piristeiden kanssa. Toinen ryhmä koostuu yleensä 
oikeusviranomaisten tai terveyspalvelujen hoitoon ohjaamista hieman vanhemmista käyttäjistä, joilla on 
enemmän kokemusta muista laittomista huumeista ja jotka  kuuluvat osittain kroonisten huumeiden käyttäjien 
ryhmään. Siksi kannabiksen käyttäjien hoitotarpeet ovat hyvin erilaisia.  

Joissakin maissa – Tanskassa, Saksassa, Kreikassa, Ranskassa, Alankomaissa, Itävallassa, Ruotsissa ja 
Norjassa – huumehoitoyksiköt tarjoavat kannabiksen käyttäjille kohdennettuja palveluja. Yleisesti ottaen 
kannabisasiakkaille tarkoitetut erityiset hoitovaihtoehdot ja hoitotavat ovat huonosti kehittyneitä eri puolilla 
Eurooppaa. 

Tänään julkaistun raportin yksi keskeisistä kysymyksistä on, onko tarkoituksenmukaista ohjata kannabista 
satunnaisesti käyttävät huumehoidon erityispalveluyksiköihin, joissa nämä saattavat joutua kosketuksiin 
heroiinin kroonisten käyttäjien tai sekakäyttäjien kanssa. Raportissa todetaan, että "monet näistä 
huumehoitoyksiköistä on suunniteltu usein vaikeissa olosuhteissa elävän ja syrjäytyneen väestön tarpeisiin, 
joten niiden soveltuminen on kyseenalaista henkilöille, [kuten kannabiksen käyttäjille], joiden tarpeet eivät ole 
yhtä akuutteja". Tarkoituksenmukaisten hoitoonohjausväylien ja hoitotoimenpiteiden tunnistaminen on 
ensisijaisen tärkeää kannabisongelmista kärsivien henkilöiden hoidon onnistumiselle.  
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Palapelin puuttuva palanen 

Raportin mukaan kannabisongelmien vuoksi huumehoidon erityispalveluyksiköissä hoidettujen henkilöiden 
osuus hoidon tarpeessa olevista uusista asiakkaista ei ole merkityksetön ja he muodostavatkin oman ryhmänsä 
kaikkien huumehoidossa olevien joukossa. Tätä ei voida jättää huomiotta. Lisäksi raportissa viitataan siihen, 
että vaikka runsas kannabiksen käyttö on melko harvinaista, sen käyttö on niin yleistä, että se vaikuttaa moniin 
nuoriin. Tällä voi olla merkittäviä kansanterveydellisiä vaikutuksia. Silti "moniin tärkeisiin kysymyksiin – ei ole 
vieläkään löydetty ratkaisua", ja on pantava merkille, että kaikissa maissa ei ole saatavilla tietoja, jotka 
mahdollistaisivat nykytilanteen tarkan arvioinnin.  

Georges Estievenart toteaa: "Olemme havainneet, että säännöllinen kannabiksen käyttö on yleistymässä ja 
olemme tuoneet esille lisätietoa kannabiksen vahvuuden kasvuun liittyvistä huolista. Tiedämme myös kliinisten 
tutkimusten perusteella, että kannabiksen käyttäjät voivat kärsiä akuuteista ja kroonisista terveysongelmista, 
vaikka eräät huumetta kokeilleet eivät näytä kokeneen lainkaan pitkäaikaishaittojen vaikutuksia. Meiltä puuttuu 
kuitenkin edelleen eräs palapelin tärkeä osa, jotta voisimme ymmärtää, miten kannabiksen muuttuvat 
käyttötavat EU:ssa vaikuttavat etenkin hoitopalveluihin. Meillä ei ole käytettävissämme tietoa sen arvioimiseksi, 
missä määrin kannabiksen säännölliset käyttäjät kärsivät ongelmista. Tämä tieto on ensisijaisen tärkeää, jotta 
voimme löytää, kohdentaa ja toteuttaa kansanterveyden kannalta tehokkaita vastatoimia Euroopan yleisimmän 
huumeen käytölle." 

TERVEYSHÄIRIÖIDEN SAMANAIKAINEN ESIINTYMINEN 

Useimmilla huumeiden käyttäjillä on mielenterveysongelmia 

Huumeiden käyttöön liittyy usein myös monia muita terveyshaittoja, kuten tartuntatauteja (HIV tai C-hepatiitti-
virus) ja sosiaalisia ongelmia. Paljon harvemmin tunnistetaan riippuvuuteen liittyviä mielenterveysongelmia, 
jotka voivat vaikeuttaa hoidon onnistumista.  

Tänään julkaistun raportin mukaan terveyshäiriöiden samanaikainen esiintyminen eli huumeisiin liittyvien ja 
psyykkisten ongelmien päällekkäisyys (ns. kaksoisdiagnoosit) koskee "suurta ja todennäköisesti kasvavaa 
määrää " hoidossa olevia huumeiden käyttäjiä. Tällaisista huumeiden käyttäjistä 50–90 prosenttia kärsii 
persoonallisuushäiriöistä ja noin viidesosa vakavista mielenterveyshäiriöistä.  

Päihdehoitopalvelut ja psykiatriset palvelut eivät aina tunnista useampien terveyshäiriöiden samanaikaisesta 
esiintymisestä kärsiviä potilaita. Tämä johtuu siitä, että samanaikaista esiintymistä on tunnetusti vaikea 
diagnosoida. Huumeriippuvuus ja sen aiheuttama häiriökäyttäytyminen peittävät usein todelliset 
persoonallisuushäiriöt ja psyykkiset oireet liitetään virheellisesti päihteiden aiheuttamiin oireisiin. Yksi esteistä 
on puutteellinen koulutus: psykiatristen palvelujen ja huumehoitopalvelujen ammattilaisilla ei ole useinkaan 
muiden alojen koulutusta, ja heillä on siten huonot valmiudet käsitellä terveyshäiriöiden samanaikaista 
esiintymistä ja asiakkaan ongelmakokonaisuuksia. Tämän seurauksena asiakkaat ohjataan usein yhdeltä 
palveluluukulta toiselle ("palvelujen oravanpyörään"), mikä voi vaikeuttaa hoitoa, johtaa hoidon keskeytyksiin 
sekä niin asiakkaan kuin hoitohenkilöstönkin turhautumiseen. 

Raportissa korostetaan tarvetta tarkoin jäsenneltyyn, yhdistettyyn ja palveluohjaukseen perustuvaan 
lähestymistapaan (case-management), joka on räätälöity asiakkaan tarpeisiin ja jatkuu riittävän pitkään. 
Raportissa todetaan kuitenkin, että "useimmissa maissa on vain muutama erikoistunut kokonaisvaltainen 
ohjelma tai yksikkö kaksoisdiagnoosipotilaille, eikä tarjonta vastaa läheskään kysyntää". Italiassa ja 
Alankomaissa koulutusjärjestelmään on tehty joitakin parannuksia, ja näissä maissa mielenterveysalan ja 
huumehoitotyön henkilökunnalle järjestetään yhteisiä kursseja samanaikaisten terveyshäiriöiden hoidosta. Muut 
maat ovat raportoineet sisäisestä koulutuksesta palveluissa, joskin toteutus on "satunnaista ja hajanaista".  

Georges Estievenartin mukaan palvelujen välinen yhteistyö ja koordinointi hoitoketjun kaikissa vaiheissa on 
ensisijaisen tärkeää kaksoisdiagnoosipotilaiden hoidon onnistumiselle sekä hoidon ja jälkihoidon jatkuvuudelle. 
Hänen mukaan tämä on työlästä ja vaatii paljon henkilöstön sekä organisaation resursseja, mutta on loppujen 
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lopuksi kustannustehokasta. Euroopan komissiossa on käynnissä tutkimus, jonka kohteena ovat 
kaksoisdiagnoosipotilaat seitsemässä eurooppalaisessa psykiatrisessa hoitopaikassa. Tuloksia odotetaan 
vuodeksi 2005. 

KANSALLISTEN HUUMAUSAINESTRATEGIOIDEN ARVIOINTI 

Huumausainepolitiikka on vastuullisempaa kuin koskaan 

Tänään julkaistun raportin mukaan EU:n jäsenvaltioiden huumepolitiikkaa voidaan pitää vastuullisempana kuin 
koskaan. Kaikkiaan 22 maata (myös Norja) on hyväksynyt kansallisen huumausainestrategian, ja monissa 
niistä toiminnan ja taloudenpidon mittaamisen arviointi on nostettu keskeiseen asemaan.  

Raportin kansallisten huumausainestrategioiden arviointia koskevassa kappaleessa todetaan, että useimmissa 
maissa arvioidaan toimien täytäntöönpanoa, mutta muutamat maat – Espanja, Ranska, Irlanti ja Portugali – 
menevät askeleen pidemmälle ja pyrkivät arvioimaan politiikkansa tehokkuutta huumeongelmaan nähden 
(vaikutusten arviointi). Tällaista poliittista tahtoa toteuttaa näyttöön perustuvia toimia voidaan pitää itsessään 
tärkeänä saavutuksena. Raportin mukaan maat eivät kuitenkaan ole antaneet selvitystä siitä, että ne olisivat 
käytännössä arvioineet kattavasti toimiensa vaikutusta huumeilmiöön. Toteutettujen toimien ja huumetilanteen 
välistä syy-yhteyttä on vaikea osoittaa, sillä sosioekonomiset ja laajemmat yhteiskunnalliset tekijät sekoittavat 
tilannetta.  

Asiantuntijat ja ammattilaiset ovat yhtä mieltä siitä, että strategian arvioimiseksi tieteellisesti sen tavoitteiden on 
oltava selkeitä, yksiselitteisiä, mitattavissa olevia ja niiden saavuttamisen mittaamista varten olisi kehitettävä 
tulosindikaattoreita. Vain muutamat maat – kuten Espanja ja Irlanti – käyttävät tällaisia indikaattoreita. 

Raportissa vahvistetaan tiedoissa olevista puutteista huolimatta, että "seurannan ja arvioinnin yleistyminen on 
lisännyt tietämystä huumeongelmasta EU:n alueella, mikä laajentaa mahdollisuutta yhä tarkempaan tietoon 
perustuvien päätösten tekemisen…Arvioinnin perustekijät sisältyvät jo moniin hankkeisiin ja erityistoimiin 
huumausaineiden alalla. Jos ne ulotetaan kaikkiin merkittäviin huumepoliittisiin toimenpiteisiin, tämä edistää 
vähitellen myös Euroopan kansallisten huumausainestrategioiden vaikutusten mittausta". 

 

Huomautuksia: 
 
20 kielellä laaditut uutistiedotteet sekä Vuosiraportti, tilastotiedote, maakohtaisten tilanteiden yhteenvedot ja Reitoxin 
kansalliset raportit ovat saatavana osoitteessa http://annualreport.emcdda.eu.int – http://emcdda.kpnqwest.pt 
 
(1) An overview of cannabis potency in Europe, EMCDDA Insights No 6, 2004. Laatinut tri Leslie A. King EMCDDA:n Paul 
Griffithsin ja Chloé Carpentierin johdolla. (Ladattavissa osoitteesta http://www.emcdda.eu.int). Tiedot Euroopassa 
saatavana olevien kannabistuotteiden vahvuudesta perustuvat seuraaviin lähteisiin: katsaus aihetta koskevaan tieteelliseen 
ja tekniseen kirjallisuuteen; EU:n jäsenvaltioiden raportit (taulukon 14 mukaiset tiedot, jotka on saatu jäsenvaltioilta 
Euroopan huumausaineiden seurantajärjestelmään (EMCDDA–Reitox) osallistumisen yhteydessä); oikeustieteeseen, 
toksikologiaan ja huumetesteihin erikoistuneille nimetyille asiantuntijoille lähetetyistä erityisistä kyselylomakkeista saadut 
tiedot. Tutkimuksessa avustivat 13 EU-maan asiantuntijat. 
 


