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Tietoja EMCDDA:sta
Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus 
(EMCDDA) on yksi Euroopan unionin erillisvirastoista. Lissabonissa 
sijaitseva keskus perustettiin vuonna 1993, ja se on huumausaineita ja 
niiden väärinkäyttöä koskevien monipuolisten tietojen keskeinen lähde 
Euroopassa.

EMCDDA kerää, analysoi ja levittää tosiasioihin perustuvaa, objektiivista, 
luotettavaa ja vertailukelpoista tietoa huumausaineista ja 
huumausaineriippuvuudesta. Näin se pyrkii antamaan julkisuuteen 
tosiasioihin perustuvan kokonaiskuvan huumausaineiden käytöstä 
Euroopassa.

Keskuksen julkaisut ovat ensisijainen tietolähde useille eri kohderyhmille, 
kuten poliitikoille ja heidän neuvonantajilleen, huumeasioiden parissa 
työskenteleville ammattilaisille sekä laajemmasta näkökulmasta 
tiedotusvälineille ja suurelle yleisölle.

Vuosiraportissa EMCDDA esittää vuotuisen katsauksen huumausaineiden 
käytön ja tarjonnan tilanteeseen EU:ssa. Siten vuosiraportti on keskeinen 
hakuteos niille, jotka tarvitsevat ajantasaista tietoa huumeista Euroopassa.
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MISTÄ EU:N JULKAISUJA SAA?

Maksuttomat julkaisut:

•	 EU	Bookshopista	(http://bookshop.europa.eu)

•	 	Euroopan	unionin	edustustoista	tai	lähetystöistä.	
Yhteystiedot	löytyvät	internetosoitteesta	http://ec.europa.eu,	tai	ne	saa	lähettämällä		
faksin	numeroon	+352	2929-42758.

Maksulliset julkaisut:

•	 EU	Bookshopista	(http://bookshop.europa.eu).

Maksulliset tilaukset (esimerkiksi EUVL:n vuosikerta, tuomioistuinten  
oikeustapauskokoelmat):

•	 	Euroopan	unionin	julkaisutoimiston	myyntiedustajalta		
(http://publications.europa.eu/others/agents/index_fi.htm).
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Cais do Sodré, 1249-289 Lissabon, Portugali
P. +351 211210200 • F. +351 218131711
info@emcdda.europa.eu • http://www.emcdda.europa.eu

Tämä raportti on saatavissa bulgariaksi, englanniksi, espanjaksi, hollanniksi, italiaksi, kreikaksi, latviaksi, 
liettuaksi, portugaliksi, puolaksi, ranskaksi, romaniaksi, ruotsiksi, saksaksi, slovakiksi, sloveeniksi, suomeksi, 
tanskaksi, tšekiksi, unkariksi, viroksi ja norjaksi. Euroopan unionin elinten käännöskeskus on tehnyt kaikki 
käännökset. 

Luettelointitiedot ovat tämän julkaisun lopussa.

Luxemburg: Euroopan unionin julkaisutoimisto, 2011

ISBN 978-92-9168-473-1

doi:10.2810/44843

© Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus, 2011

Tekstin jäljentäminen on sallittua, kunhan lähde mainitaan.

Printed in Luxembourg

Painettu kloorivalkaisemattomalle PaPerille

Europe Direct -palvelu auttaa sinua löytämään vastaukset EU:hun liittyviin kysymyksiisi.

Maksuton palvelunumero (*):
00 800 6 7 8 9 10 11

(*) Jotkin matkapuhelinoperaattorit eivät yhdistä puheluita 00 800 -alkuisiin numeroihin, tai niistä voidaan laskuttaa.

Oikeudellinen huomautus

Tällä Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen (EMCDDA) julkaisulla on 
tekijänoikeussuoja. EMCDDA ei ota vastuuta tämän asiakirjan sisältämien tietojen käytön seurauksista. 
Tämän julkaisun sisältö ei välttämättä vastaa EMCDDA:n yhteistyökumppaneiden, EU:n jäsenvaltioiden tai 
minkään Euroopan unionin toimielimen tai viraston virallisia näkemyksiä. Internetissä on paljon lisätietoja 
Euroopan unionista. 

Tietoja voi hakea Europa-palvelimen kautta (http://europa.eu).
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Tänä vuonna vietetään Yhdistyneiden Kansakuntien 
huumausaineyleissopimuksen allekirjoittamisen 
50-vuotispäivää. Tämä yleissopimus on yksi kansainvälisen 
huumevalvontajärjestelmän kulmakivistä. Esittäessämme 
nyt vuotuista arviotamme Euroopan huumetilanteesta 
emme voi kuin ihmetellä, kuinka voimakkaasti tämä ilmiö 
on muuttunut viimeisten 50 vuoden aikana. Euroopan 
huumeongelma on nykyisin varsin monitahoinen, ja 
siihen vaikuttavat useat eri tekijät. Se ei myöskään keskity 
yhteiskunnallisesti tai maantieteellisesti eristyneisiin ryhmiin. 
Raportissamme on huomioitu tämä seikka samoin kuin 
tarve ottaa huomioon kulttuurin laajemmat muutokset ja 
maailmanlaajuiset suuntaukset, sillä molemmat voivat 
vaikuttaa syvästi huumeidenkäytön malleihin ja niihin 
liittyviin terveyshaittoihin. Toinen raportissa huomioiduista 
taustatekijöistä ovat monien Euroopan maiden nykyiset 
talousvaikeudet. Niiden vaikutukset tuntuvat jo nyt, 
sillä hoitopalveluihin on aiempaa vaikeampi irrottaa 
määrärahoja. Tietotekniikan kehitys on tuonut mullistuksia 
lähes kaikille elämänalueille. Siksi ei ole yllätys, että sen 
vaikutukset ulottuvat myös huumeilmiöön. Käytännössä tämä 
näkyy paitsi huumeiden markkinointi- ja myyntitapojen 
muuttumisena myös uudenlaisten mahdollisuuksien 
avautumisena ehkäisevälle huumetyölle ja huumehoidolle. 
Yhä yhdentyneempää maailmaamme pyrkivät 
hyödyntämään myös järjestäytyneet rikollisryhmät, joille 
huumausaineet ovat vain yksi laiton kauppatavara muiden 
joukossa. Myös tässä tilanteessa on tärkeää säilyttää 
globaali näkökulma, sillä huumeidenkäytön seuraukset 
Euroopassa eivät suinkaan pysähdy valtioiden rajoille. Siitä 
kertoo esimerkiksi se, kuinka huumeiden salakuljetusreittien 
muutokset vaarantavat EU:n pyrkimykset tukea 
naapurimaidensa sosiaalista kehitystä estämällä hauraiden 
demokraattisten laitosten kasvun ja edistämällä korruptiota.

On tärkeää tiedostaa, että tämä raportti on tiiviin 
yhteistyön tulos. Esitämmekin tässä lämpimät 
kiitoksemme kaikille niille, jotka ovat osallistuneet sen 
laatimiseen. Raporttimme ei olisi koskaan valmistunut 
ilman analyyseissa avustaneiden Reitoxin kansallisissa 
yhteyspisteissä työskentelevien yhteistyökumppaniemme ja 
lukuisien eurooppalaisten asiantuntijoiden kovaa työtä ja 
omistautumista. Yhtä suuressa kiitollisuudenvelassa olemme 
muille eurooppalaisille ja kansainvälisille virastoille, jotka 

ovat toimittaneet analyyseja raporttia varten. Tehtävämme 
ei kuitenkaan ole ainoastaan koota yhteen muiden 
laatimia tietoja, vaan tarjota tieteellisesti perusteltuja ja 
riippumattomia analyyseja Euroopan huumeongelmasta. 
Niitä työstäessämme joudumme tulkitsemaan monesti 
hyvin puutteellisiakin tietoja. EMCDDA:n lähestymistapa 
tietojen analyysiin on useisiin indikaattoreihin perustuvaa 
ja varauksellista. Jokaisesta tietosarjasta tehtyjä päätelmiä 
on verrattava muihin tietolähteisiin; emme myöskään 
epäröi tulkita tietoja varovaisesti, silloin kun ne ovat 
vajaita. Euroopan huumetilanteesta saatavana olevien 
tietojen määrä, laatu ja vertailtavuus paranevat kuitenkin 
jatkuvasti. Tämä on jo sinällään merkittävä saavutus ja 
myös vahvistus Euroopan unionissa tehtävän yhteistyön ja 
koordinoidun toiminnan hyödyllisyydestä.

Tätä vuosiraporttia ei tulisi tarkastella yksinään, vaan 
osana kattavaa vuotuista raportointipakettia. Vuosiraportin 
perustana käytetyt tiedot löytyvät sen liitteenä olevasta 
tilastotiedotteesta, jossa selvitetään laajemmin myös 
menetelmiä. Tämän vuoden raporttiin liittyvissä 
aihekohtaisissa julkaisuissa tarkastellaan yksityiskohtaisesti 
huumehoidon kustannuksia ja rahoitusta, hoitopalvelujen 
tarjoamista koskevia ohjeita, kannabismarkkinoita sekä 
huumeidenkäytöstä aiheutuvaa yleistä kuolleisuutta. 
Maakohtaisia tietoja on saatavana yksityiskohtaisista 
kansallisista raporteista sekä maakatsauksista, jotka 
julkaistaan verkossa. Raportin on tarkoitus olla riittävän 
helppolukuinen avautuakseen suurelle yleisölle, mutta 
samalla strategisesti kohdennettu poliittisten päättäjien 
käyttöön sekä riittävän yksityiskohtainen asiantuntijoiden, 
opiskelijoiden ja tutkijoiden tarpeisiin. Olipa näkökulmasi 
lukijana mikä hyvänsä, toivomme, että työmme tulokset 
lisäävät ymmärrystäsi Euroopan huumetilanteesta. Se on 
tärkein tehtävämme, mutta uskomme myös, että tämän 
kokonaiskuvan ymmärtäminen on yksi ratkaisevista 
edellytyksistä tehokkaiden huumausainepolitiikkojen ja 
toimintamallien kehittämiselle.

João Goulão

Puheenjohtaja, EMCDDA:n hallintoneuvosto

Wolfgang Götz

Johtaja, EMCDDA

Esipuhe
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EMCDDA kiittää seuraavia yhteistyökumppaneitaan avusta tämän raportin laatimisessa:

• Reitoxin kansallisten yhteyspisteiden johtajat ja henkilöstö

• ne jäsenvaltioiden yksiköt ja asiantuntijat, jotka ovat koonneet aineiston raporttia varten

• EMCDDA:n hallintoneuvoston ja tieteellisen komitean jäsenet

•  Euroopan parlamentti, Euroopan unionin neuvosto – etenkin sen horisontaalinen huumausainetyöryhmä – ja Euroopan 
komissio

• Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskus (ECDC), Euroopan lääkevirasto (EMA) ja Europol

•  Euroopan neuvoston Pompidou-ryhmä, Yhdistyneiden Kansakuntien huumeiden ja rikollisuuden torjunnan toimisto, 
YK:n kansainvälinen huumausainevalvontalautakunta (INCB), WHO:n Euroopan aluetoimisto, Interpol, Maailman 
tullijärjestö, Kanadan Controlled Substances and Tobacco Directorate of Health, Yhdysvaltain Substance Abuse and 
Mental Health Services Administration, koululaisten terveyskäyttäytymistä koskeva HBSC-kyselytutkimus, ESPAD-hanke 
ja Ruotsin Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning (CAN)

• Euroopan unionin elinten käännöskeskus ja Euroopan unionin julkaisutoimisto.

Kiitokset

Reitoxin kansalliset yhteyspisteet

Reitox on huumeiden ja huumeriippuvuuden alan eurooppalainen tietoverkko. Se koostuu kansallisista yhteyspisteistä EU:n 
jäsenvaltioissa, Norjassa, jäsenehdokasvaltioissa ja Euroopan komissiossa. Yhteyspisteet ovat kansallisia viranomaisia, joista 
maan hallitus on vastuussa ja jotka toimittavat huumeita koskevaa tietoa EMCDDA:lle.

Kansallisten yhteyspisteiden yhteystiedot ovat EMCDDA:n verkkosivulla.

http://www.emcdda.europa.eu/about/partners/reitox-network
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Tämä vuosiraportti perustuu tietoihin, joita seurantakeskus on 
saanut EU:n jäsenvaltioilta, jäsenehdokasvaltioilta Kroatialta 
ja Turkilta sekä Norjalta. Tässä esitetyt tilastotiedot 
koskevat vuotta 2009 (tai viimeisintä vuotta, jolta tietoja 
on saatavissa). Raportin graafiset esitykset ja taulukot 
saattavat kuvata vain joidenkin EU-maiden tilannetta; ne 
on valittu sillä perusteella, mistä maista tietoja on ollut 
saatavissa kyseiseltä ajanjaksolta, tai tiettyjen suuntausten 
havainnollistamiseksi.

Suuntauksia on analysoitu ainoastaan niiden maiden 
osalta, jotka toimittavat riittävästi tietoja ilmoitettuna 
ajanjaksona tapahtuneiden muutosten kuvaamiseksi. 
Vuoden 2009 puuttuvat arvot on voitu korvata vuoden 
2008 luvuilla huumemarkkinoiden suuntausanalyyseissa. 
Muita suuntauksia analysoitaessa puuttuvat tiedot on voitu 
interpoloida. 

Taustatietoa ja monia muita seikkoja, jotka on syytä 
pitää mielessä tätä vuosiraporttia luettaessa, on esitetty 
jäljempänä. 

Huumeiden tarjontaa ja saatavuutta koskevat tiedot

Järjestelmällinen ja rutiininomainen tieto laittomien 
huumausainemarkkinoiden ja huumeiden salakuljetuksen 
kuvaamiseksi on edelleen varsin rajallista. Arvioita heroiinin, 
kokaiinin ja kannabiksen tuotantomääristä hankitaan 
kenttätyöhön sekä ilmasta käsin että satelliittien avulla 
tehtävään tutkimukseen perustuvista viljelyarvioista. Näissä 
arvioissa on kuitenkin muutamia merkittäviä rajoituksia, 
jotka koskevat esimerkiksi vaihteluita sadon tuottavuutta 
koskevissa luvuissa. Viljelyn valvonta on myös vaikeaa, 
koska esimerkiksi kannabista kasvatetaan myös sisätiloissa 
ja monien huumekasvien viljely ei ole rajoittunut tietylle 
maantieteelliselle alueelle. 

Huumausaineiden takavarikointia pidetään usein 
epäsuorana osoituksena huumeiden tarjonnasta, 
salakuljetusreiteistä ja saatavuudesta. Takavarikot 
ovat kuitenkin pikemminkin suoria osoituksia 
huumelainsäädännön toimeenpanosta (esimerkiksi 
painopisteistä, resursseista ja strategioista), vaikkakin 
ne myös ilmentävät sekä raportointikäytäntöjä että 
salakuljettajien haavoittuvuutta. Laittomien huumeiden 
puhtautta, väkevyyttä ja vähittäiskauppahintoja koskevia 
tietoja voidaan myös analysoida huumeiden vähittäiskaupan 
ymmärtämiseksi. EMCDDA:lle ilmoitetut huumausaineiden 
vähittäiskauppahinnat tarkoittavat käyttäjän maksamaa 

hintaa. Hintasuuntaukset on mukautettu kunkin jäsenvaltion 
inflaatioon. Useimpien maiden ilmoittamat huumeiden 
puhtautta tai väkevyyttä koskevat tiedot perustuvat otantaan 
kaikista takavarikoiduista huumeista, eikä ilmoitettuja tietoja 
voida yleensä suhteuttaa mihinkään huumemarkkinoiden 
tiettyyn tasoon. Puhtautta, väkevyyttä ja katukauppahintoja 
koskevat analyysit perustuvat ilmoitettuihin keskiarvoihin 
tai tyyppiarvoihin (moodeihin), tai jollei sellaisia ole, 
mediaaneihin. Hintoja ja puhtautta koskevien tietojen 
saatavuus saattaa olla joissain maissa rajallista, ja tietojen 
luotettavuus ja vertailukelpoisuus voi olla kyseenalaista. 

EMCDDA kerää jäsenvaltioista tietoa huumausaineiden 
takavarikoista, puhtaudesta ja vähittäiskauppahinnoista 
Euroopassa. Muita tietoja huumausaineiden tarjonnasta 
saadaan UNODC:n tietojärjestelmistä ja analyyseista. 
Näitä tietoja täydentävät lisäksi Europolilta saatavat 
tiedot. Huumausaineiden lähtökemikaaleja koskevaa tietoa 
saadaan Euroopan komissiolta, joka kerää tietoja näiden 
aineiden takavarikoista Euroopan unionissa, sekä INCB:ltä, 
joka toimii kansainvälisissä aloitteissa, joiden tavoitteena 
on estää lähtökemikaalien käyttö laittomien huumeiden 
valmistamiseen. 

Tässä kertomuksessa esitetyt tiedot ja arviot ovat 
parhaita saatavilla olevia, mutta niitä on silti tulkittava 
varauksellisesti, koska monissa osissa maailmaa ei 
edelleenkään ole riittävän kehittyneitä tietojärjestelmiä 
huumeiden tarjonnan seuraamiseksi.

Alkuhuomautukset

Vuosiraportin ja sen tietolähteiden käyttö 
internetissä

Vuosiraportin voi ladata 22 kielellä EMCDDA:n 
verkkosivustolta. Sähköisessä versiossa on linkit kaikkiin 
vuosiraportissa viitattuihin verkkolähteisiin. 

Seuraavat resurssit ovat saatavana ainoastaan internetissä.

Vuoden 2011 tilastotiedote sisältää kaikki lähdetaulukot, 
joihin vuosiraportin tilastolliset analyysit perustuvat. Siinä 
on myös lisätietoja käytetyistä menetelmistä ja noin sata 
muuta tilastollista kaaviota. 

Reitoxin kansallisten yhteyspisteiden laatimat kansalliset 
raportit tarjoavat tarkan kuvauksen ja analyysin kunkin 
maan huumeongelmasta. 

Maakatsaukset puolestaan sisältävät erinomaisen 
graafisen yhteenvedon kunkin maan huumetilanteen 
keskeisistä näkökohdista.

http://www.emcdda.europa.eu/publications/annual-report/2011
http://www.emcdda.europa.eu/publications/annual-report/2011
http://www.emcdda.europa.eu/stats11
http://www.emcdda.europa.eu/publications/national-reports
http://www.emcdda.europa.eu/publications/national-reports
http://www.emcdda.europa.eu/publications/country-overviews
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Vuosiraportti 2011: huumeongelma Euroopassa

Huumeidenkäytön levinneisyys yleisten väestötutkimusten 
perusteella

Huumeiden käyttöä yleisen väestön tai koululaisten 
keskuudessa voidaan arvioida edustavilla tutkimuksilla, 
joiden perusteella voidaan arvioida niiden yksilöiden 
määrää, jotka ilmoittavat käyttäneensä tiettyjä huumeita 
tietyillä ajanjaksoilla. Lisäksi tutkimuksista saadaan 
hyödyllistä taustatietoa huumeiden käyttötavoista, 
käyttäjien sosiodemografisista piirteistä sekä riskejä ja 
saatavuutta koskevista näkemyksistä.

Tiiviissä yhteistyössä jäsenvaltioiden asiantuntijoiden 
kanssa EMCDDA on kehittänyt aikuisten tutkimuksissa 
käytettävän ydinkysymysten sarjan (Euroopan 
mallikyselylomake, European Model Questionnaire 
EQM). Tämä protokolla on nyt otettu käyttöön useimmissa 
EU:n jäsenvaltioissa. Käytetyt menetelmät ja aineiston 
keruuvuosi kuitenkin vaihtelevat, joten pieniä eroja etenkin 
maiden välisessä tarkastelussa on tulkittava varoen.

Sen lisäksi, että tutkimusten tekeminen on kallista, vain 
muutamat Euroopan maat keräävät aineistoa joka vuosi, 
monet esimerkiksi kahden tai neljän vuoden välein. Tässä 
kertomuksessa esitetyt tiedot ovat peräisin uusimmasta 
kussakin maassa saatavilla olevasta tutkimuksesta, 
useimmiten vuosilta 2006–2009. Yhdistyneen 
kuningaskunnan levinneisyystiedot koskevat Englantia ja 
Walesia, ellei toisin ole mainittu. Skotlantia ja Pohjois-
Irlantia koskevaa tietoa on saatavana erikseen.

Kolmesta tutkimusaineistossa käytetystä aikakehyksestä 
”ainakin kerran” on yleisin (huumausaineen käyttö milloin 
tahansa yksilön elämän aikana). Tämä mittari ei kerro 
tämänhetkisestä huumeidenkäytöstä aikuisten keskuudessa, 
mutta se voi auttaa ymmärtämään huumausaineiden 
käyttötapoja ja käytön esiintyvyyttä. Aikuisten osalta 
EMCDDA:n vakioikäryhmät ovat 15–64-vuotiaat (kaikki 
aikuiset) ja 15–34-vuotiaat (nuoret aikuiset). Maat, joissa 
käytetään erilaisia ylä- tai alaikärajoja, ovat seuraavat: 
Tanska (16), Saksa (18), Unkari (18), Malta (18), Ruotsi 
(16) ja Yhdistynyt kuningaskunta (16–59). Tutkimukset 
on kohdennettu viime vuoteen ja viime kuukausien 
aikakehykseen (huumeiden käyttö 12 kuukautta tai 30 
päivää ennen tutkimusta) (katso lisätietoja EMCDDA:n 

verkkosivulta). Koululaisten osalta aikakehyksiä 
”ainakin kerran” ja ”viime vuoden aikana” pidetään 
samana asiana, koska laittomien huumeiden käyttö alle 
15-vuotiaana on harvinaista.

Euroopan koululaisten alkoholin ja muiden päihteiden 
käyttöä tarkastelevassa tutkimuksessa (ESPAD) käytetään 
vakioituja menetelmiä ja välineitä, joilla mitataan 
huumeiden ja alkoholin käyttöä 15–16-vuotiaista 
koululaisista koostuvassa edustavassa otoksessa. 
Vuonna 2007 aineistoa kerättiin 35 maasta, mukaan 
luettuina 25 EU:n jäsenvaltiota ja Norja. Vuonna 2011 
toteutettiin viides tutkimuskierros, johon osallistuivat 
23 EU:n jäsenvaltion ohella Kroatia ja Norja. Sen tulokset 
julkaistaan vuonna 2012.

Koululaisten terveyskäyttäytymistä koskeva HBSC-
kyselytutkimus on WHO:n yhteistyöhanke, jossa 
selvitetään lasten terveyttä ja terveyskäyttäytymistä. 
Tutkimukseen on vuodesta 2001 lähtien sisältynyt 
kysymyssarja kannabiksen käytöstä 15-vuotiaiden 
koululaisten keskuudessa. Tämän tutkimuksen kolmannelle 
kierrokselle, joka toteutettiin vuonna 2009–2010, osallistui 
23 EU:n 27 jäsenvaltiosta sekä Kroatia ja Norja.

Hoidon kysyntä 

Hoidon kysyntää käsittelevissä raporteissa ”uusi asiakas” 
tarkoittaa niitä henkilöitä, jotka ovat hakeutuneet 
huumehoitoon ensimmäistä kertaa elämässään. ”Kaikki 
asiakkaat” puolestaan tarkoittaa kaikkia hoitoon 
hakeutuvia. Kyseisen vuoden alkaessa jatkuvassa hoidossa 
olleet asiakkaat eivät sisälly aineistoon. Jos hoidon 
kysynnän osuus on ilmoitettu pääasiallisen huumeen 
osalta, nimittäjänä on niiden tapausten määrä, joiden 
osalta pääasiallinen huume on tiedossa. 

Hoitoa koskevat toimenpiteet

Tiedot saatavuudesta ja erilaisten toimenpiteiden 
tarjonnasta Euroopassa perustuvat yleensä kansallisten 
asiantuntijoiden perusteltuihin käsityksiin, jotka on kerätty 
strukturoitujen kyselylomakkeiden avulla. Joidenkin 
indikaattoreiden osalta saatavana on myös määrällistä 
seuranta-aineistoa.

http://www.emcdda.europa.eu/publications/methods/gps-overview
http://www.emcdda.europa.eu/publications/methods/gps-overview
http://www.espad.org/
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Huumetilanne oikeissa mittasuhteissaan

Tämänvuotinen raportti sisältää monia vastakohtaisuuksia. 
Huumeidenkäytön suuntaus Euroopassa vaikuttaa 
suhteellisen vakaalta. Pitkällä aikavälillä tarkasteltuna 
käytön levinneisyys on yleisesti ottaen edelleen suuri, 
mutta ei kasvava. Joillakin merkittävillä osa-alueilla, kuten 
nuorten kannabiksen käytössä, on havaittavissa myönteisiä 
merkkejä. Toisaalta kehityksessä on ilmennyt huolestuttavia 
piirteitä etenkin synteettisten huumeiden markkinoilla 
ja yleensäkin siinä, kuinka käyttäjät nykyisin käyttävät 
entistä useampia aineita samanaikaisesti. Sekakäytöstä 
ja laittomien huumeiden käyttämisestä yhdessä alkoholin 
ja toisinaan myös lääkkeiden ja sääntelemättömien 
aineiden kanssa on tullut vallitseva huumeidenkäytön 
malli Euroopassa. Tämä todellisuus asettaa haasteita 
sekä Euroopan huumausainepolitiikalle että alan 
toiminnalle. Useimmilta jäsenvaltioilta puuttuu edelleen 
kokonaisvaltainen poliittinen toimintakehys psykoaktiivisten 
aineiden käytön vähentämiseksi, ja hoitopalvelut 
joutuvat mukauttamaan käytäntöjään niiden asiakkaiden 
tarpeisiin, joilla on useisiin aineisiin liittyviä ongelmia. 
Myös tarjonnan vähentämistä koskevien toimenpiteiden 
vaikutuksen oikea kohdentaminen ja arviointi edellyttävät 
psykoaktiivisten aineiden markkinoiden kokonaisvaltaista 
tarkastelua. Ilman tätä laajempaa näkökulmaa jonkin 
tietyn huumeen kohdalla saavutettu edistys saattaa 
yksinkertaisesti johtaa siirtymiseen muiden aineiden 
käyttöön. Tämä raportti sisältää monia esimerkkejä 
Euroopan laittomien huumemarkkinoiden dynaamisuudesta 
ja innovatiivisuudesta ja myös siitä, kuinka taitavasti 
markkinoilla hyödynnetään tilaisuuksia ja kierretään 
valvontaa. 

Eurooppalaisen toimintamallin tarkastelu

Maailmanmitassa Euroopalla on kehittynyt, harkittu 
ja jopa suhteellisen tehokas lähestymistapa laittomien 
huumausaineiden käytön vähentämiseen. EU:n tasolla tätä 
lähestymistapaa toteutetaan EU:n huumausainestrategialla 
ja huumausaineita koskevalla toimintasuunnitelmalla, 
jotka ovat ainutlaatuisia esimerkkejä valtioiden välisestä 
pitkän aikavälin yhteistyöstä ja tietojenvaihdosta. EU:n 
viimeisimmän huumausainestrategian tuloksia tarkastellaan 
parhaillaan. Useimmilla jäsenvaltioilla on nyt varsin 
johdonmukainen ja kehittynyt huumausainestrategia, jossa 
noudatetaan olennaisin osin yhteistä toimintamallia. Tästä 
myönteisestä kehityksestä ja huumeiden ongelmakäyttäjille 

suunnatun palvelutarjonnan lisääntymisestä huolimatta 
maiden välillä on edelleen merkittäviä eroja etenkin 
kysynnän vähentämistä koskeviin toimiin suunnatuissa 
investoinneissa. Näiden erojen tasoittaminen on yksi EU:n 
tulevan politiikan tärkeistä haasteista tällä alalla.

Eurooppalaiselle toimintamallille on ominaista 
huumausaineiden tarjonnan ja kysynnän vähentämistä 
koskevien tavoitteiden käytännöllinen tasapaino sekä 
ihmisoikeuksien ja yhteisön turvallisuuden merkityksen 
tunnustaminen. Tällainen lähestymistapa mahdollistaa 
lainvalvontaan ja rajavalvontaan liittyvän yhtenäisen 
toiminnan ja yhteistyön huumeiden tarjonnan 
rajoittamiseksi. Nykyisissä yhteisissä ohjelmissa 
keskitytään esimerkiksi heroiinin tuontireitteihin 
Afganistanista, kokaiinin salakuljetukseen Atlantin ja 
Länsi-Afrikan kautta Eurooppaan sekä synteettisten 
huumeiden tuotantoon. Eurooppalainen lähestymistapa 
mahdollistaa myös huumehoidon ja haittojen 
vähentämisen innovatiivisen kehittämisen. Esimerkkinä siitä 
on heroiinihoito, joka herättää yhä enemmän kiinnostusta 
useissa Euroopan maissa ja joka on myös otettu 
EMCDDA:n uuden katsauksen aiheeksi. 

Paikallisten HIV-epidemioiden riski kasvaa suonensisäisiä 
huumeita käyttävien keskuudessa 

HIV:n yleinen levinneisyys Euroopan unionissa on 
vähentynyt, joten HIV:n leviämisen ehkäiseminen ei 
enää ole yhtä itsestään selvästi yksi huumepolitiikan 
ensisijaisista kansanterveydellisistä tavoitteista. 
Tämänvuotisessa analyysissa on kuitenkin tullut esille 
huolestuttavia merkkejä uusien paikallisten HIV-
epidemioiden riskin mahdollisesta kasvusta. Monissa 
Euroopan maissa vaikuttava talouslama saattaa osaltaan 
lisätä eri ryhmien riskialttiutta ja heikentää jäsenvaltioiden 
valmiuksia toteuttaa riittäviä vastatoimia. Pitkän aikavälin 
näyttö on selvä: jos olot ovat suotuisat, huumeidenkäyttöön 
liittyvät HIV-infektiot voivat levitä hyvinkin nopeasti 
riskiryhmissä. Vaikka Euroopan unionissa on edistytty 
huumeidenkäyttöön liittyvän HIV:n levinneisyyden 
vähentämisessä, monissa sen naapurimaissa HIV:n 
leviäminen huumeiden suonensisäisessä käytössä ja 
suojaamattomassa seksissä on edelleen merkittävä 
kansanterveydellinen ongelma. Poliittinen ja taloudellinen 
kehitys on myös viime aikoina kasvattanut muuttoliikettä 
näiltä riskialueilta EU:n jäsenvaltioihin, mikä voi luoda 
lisää paineita jo nyt äärirajoilla toimiville hoitopalveluille. 

Yleiskatsaus
Kokonaiskuva huumeidenkäytöstä nykypäivän Euroopassa
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Onkin erityisen huolestuttavaa, että monissa EU:n 
jäsenvaltioissa vallitsevat nykyisin olosuhteet, jotka 
voivat tulevaisuudessa altistaa ne ongelmille. Näiden 
joukossa on sellaisiakin maita, joissa ei aiemmin ole 
esiintynyt merkittäviä huumeidenkäyttöön liittyviä HIV-
epidemioita. Esimerkiksi Kreikka, joissa HIV:n levinneisyys 
on perinteisesti ollut vähäistä, ilmoitti injektiokäyttäjien 
keskuudessa puhjenneesta paikallisesta HIV-epidemiasta 
vuonna 2011. Myös monissa Itä-Euroopan maissa tilanne 
on huolestuttava, kuten osoittaa esimerkiksi infektioiden 
kasvava määrä Bulgariassa. Tilanne on myös kääntynyt 
huonompaan suuntaan sellaisissa maissa, jotka ovat 
aiemmin edistyneet hyvin huumeidenkäyttöön liittyvien 
HIV-/aids-epidemioiden ehkäisemisessä. Esimerkiksi 
Virosta ja Liettuasta, joissa on viime vuosina onnistuttu 
tehokkaasti ehkäisemään uusia tartuntoja, raportoidaan 
nyt tartuntojen lisääntymisestä.

Opioidisuuntaukset: tarve ymmärtää 
markkinadynamiikkaa 

Kansainvälisesti ja etenkin Pohjois-Amerikassa opioidien, 
pääasiassa kipulääkkeiden, saatavuus ja väärinkäyttö 
aiheuttavat yhä enemmän huolta. Tämän ilmiön 
laajuutta Euroopassa on kuitenkin vaikea hahmottaa 
nykyisin saatavilla olevien tietojen perusteella. Suorien 
vertailujen tekeminen Euroopan unionin ja muun 
maailman välillä on muutenkin ongelmallista, koska 
lääkkeiden määräämistä koskevissa käytännöissä ja 
säännöissä on huomattavia eroja. Nykyisin laittomien 
synteettisten opioidien käyttö Euroopassa näyttää 
keskittyvän lähinnä laillisilta markkinoilta vääriin käsiin 
joutuneiden korvaushoitolääkkeiden käyttöön. Lisäksi 
joistakin Pohjois- ja Keski-Euroopan maista on alkanut 
tulla ilmoituksia fentanyylin käytöstä. Tätä huumetta 
valmistetaan todennäköisesti laittomasti Euroopan 
unionin ulkopuolella. Sen ilmaantuminen markkinoille on 
erityisen huolestuttavaa, ja kun vielä otetaan huomioon 
tilanne muualla maailmassa, EU:n on aiheellista ryhtyä 
parantamaan valmiuksiaan seurata lääkintäkäyttöön 
tarkoitettujen psykoaktiivisten aineiden väärinkäytön 
suuntauksia. 

Koska synteettisiä opioideja käytetään pääasiassa 
korvaamaan heroiinia, niiden käyttöä koskevista tiedoista 
voidaan saada käsitys heroiinin kokonaismarkkinoista. 
Yksi tärkeistä kysymyksistä tällä alalla on nykyisin se, 
missä määrin tarjonnan vähentämistä koskevat toimet 
ovat vaikuttaneet heroiinin saatavuuteen Euroopan 
katukaupassa. Sitä, että tarjonnan vähentämistä koskevat 
toimenpiteet ovat hyvinkin saattaneet vähentää heroiinin 
saatavuutta Euroopassa, tukevat esimerkiksi viitteet siitä, 
että joissakin (muttei kaikissa) EU-maissa on vuoden 2010 

lopussa ollut vajetta heroiinista ja että heroiinin tarjonta 
on ilmeisesti vähentynyt myös EU:n ulkopuolisissa maissa, 
kuten Venäjällä ja Sveitsissä. Tämän selvän vajeen on 
arveltu myös johtuvan joillakin Afganistanin alueilla 
levinneestä unikkohomeesta. Lähemmin tarkasteltuna näillä 
eri tekijöillä ei kuitenkaan liene suoraa yhteyttä toisiinsa, 
vaikka Afganistanin muut tapahtumat ja joidenkin Turkin 
ja EU:n poliisin yhteisten tutkintatoimien onnistuminen 
ovatkin voineet osaltaan vaikuttaa tarjontaan. Mahdollista 
lyhyen aikavälin tarjontavajetta tarkasteltaessa on otettava 
huomioon, että Euroopan heroiinimarkkinat ovat kuitenkin 
pitkällä aikavälillä olleet melko vakaat. 

Vaikka heroiinin saatavuutta koskevilla tiedoilla on 
tärkeä merkitys Euroopan laittomien huumemarkkinoiden 
dynamiikan ymmärtämisessä, on kuitenkin syytä mainita, 
miten vaikea niistä on esittää vakuuttavia päätelmiä. 
Arvioinnin parantamiseksi yritetäänkin nyt laatia 
pidemmälle kehitettyjä laskelmia, jotka perustuvat sekä 
tuotantoa että käyttöä koskevien tietojen tarkasteluun. 
Tästä herkästä aiheesta esitettäviin päätelmiin on 
kuitenkin edelleen suhtauduttava varovasti, ja tähän 
on useitakin teknisiä syitä. Heroiinin saatavuudesta 
Euroopan markkinoilla ei esimerkiksi ole olemassa 
järin hyviä indikaattoreita. Arviot oopiumin tuotannosta 
Afganistanissa johdetaan tavallisesti nimellisarvosta, 
vaikka tällaisissa laskelmissa sovellettavat menetelmät 
ovat monin tavoin ongelmallisia. Lisäksi laskelmissa 
otetaan harvoin huomioon arvioita oopiumin tuotannosta 
muissa Aasian maissa. Heroiinin kauppavirtoja kuvaaviin 
malleihin sisällytetään usein myös oletetut oopiumi- tai 
heroiinivarastot, vaikka niiden olemassaolosta on vain 
rajallisesti empiirisiä todisteita. Oopiumintuotannon ja 
heroiinin saatavuuden välisen suhteen havainnollistamista 
vaikeuttavat vielä EU:hun suuntautuvien heroiinin 
salakuljetusreittien ja EU:n osamarkkinoiden vaihtelevuus 
sekä merkittävän pitkä aika, jonka uskotaan kuluvan 
Afganistanin oopiumsadon korjuusta sen ilmaantumiseen 
heroiinina Euroopan katukauppaan. 

Yliannostuskuolemat: vain jäävuoren huippu? 

Euroopassa yliannostuskuoleman uhrit ovat valtaosin 
miehiä, joiden keski-ikä on yli 35 mutta alle 40 vuotta 
ja joilla on ollut pitkäaikaista opioidien ongelmakäyttöä. 
Huumehoitoon, etenkin korvaushoitoon, osallistumisen 
tiedetään vähentävän yliannostuskuoleman riskiä. 
Vaikka hoidon saatavuus on vuosien mittaan 
parantunut huomattavasti, yliannostukseen kuolleiden 
käyttäjien määrä Euroopassa on pysynyt vakaana. 
Yliannostuskuolemien vähentäminen onkin yksi 
huumehoitopalvelujen tärkeimmistä haasteista Euroopassa. 
Tällä alalla arvioidaan ja kehitetään parhaillaan 
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joitakin innovatiivisia ohjelmia, joista useat kohdistuvat 
opioidikäyttäjille erityisen riskialttiiksi tiedettyihin 
tilanteisiin, kuten vankilasta vapautumiseen tai hoidon 
keskeyttämiseen. Vaikka tämä työ on tuiki tärkeää, sillä 
puututaan vain osaan ongelmasta. Tutkimusten mukaan 
yliannostuskuolemien osuus nimittäin vaihtelee noin 
kolmasosasta enintään kahteen kolmasosaan huumeiden 
ongelmakäyttäjien yleisestä kuolleisuudesta. Muita 
huumeidenkäyttäjien merkittäviä kuolinsyitä ovat aids, 
itsemurhat ja vammat. Näistä tuloksista tehtyjä päätelmiä 
tarkastellaan yksityiskohtaisesti tämän vuosiraportin 
yhteydessä ilmestyvässä julkaisussa. Ne viittaavat vahvasti 
siihen, että ylimääräinen kuolleisuus on tässä ryhmässä 
merkittävä. Samalla ne osoittavat, että hoitopalveluilla 
voi olla suuri merkitys pitkäaikaisista huumeongelmista 
aiheutuvien inhimillisten kustannusten vähentämisessä. 

Onko kokaiinikupla puhjennut?

Kokaiini on viime vuosikymmenen aikana vakiintunut 
yhdeksi yleisimmin käytetyistä stimulanteista Euroopassa, 
vaikka sen levinneisyys on merkittävä vain pienessä 
ryhmässä maita. Eräiden tahojen mukaan osa kokaiinin 
viehätyksestä perustuu siihen liittyviin mielikuviin, 
sillä kokaiininkäyttö yhdistetään usein vauraaseen 
ja muodikkaaseen elämäntyyliin. Säännöllisen 
kokaiininkäytön todellisuus on kuitenkin toisenlainen. 
Myönteistä mielikuvaa kyseenalaistaakin yhä enemmän 
kasvava tietoisuus kokaiiniin liittyvistä ongelmista, jotka 
näkyvät tähän huumeeseen liittyvien ensiaputapausten, 
kuolemien ja hoitotarpeiden lisääntymisenä. Säännöllisen 
kokaiininkäytön rahalliset kustannukset voivat tehdä siitä 
vähemmän houkuttelevan vaihtoehdon maissa, joiden 
talous on erityisen tiukoilla. Uusimmat tiedot herättävät 
kysymyksen siitä, onko tämän huumeen suosio vihdoinkin 
saavuttanut huippunsa. Viimeisimpien tutkimusten mukaan 
sen käyttö on hieman vähentynyt niissä maissa, joissa 
levinneisyys on suurin, mutta muualla suuntaus ei ole yhtä 
selkeä. Tarjontaa koskevat tiedot ovat nekin epämääräisiä. 
Takavarikoidun kokaiinin kokonaismäärä on pienentynyt 
huomattavasti vuodesta 2006 lähtien, ja huumeen hinta 
on laskenut ja puhtaus heikentynyt yleisesti. Toisin kuin 
talteen otetun huumeen, takavarikoiden lukumäärä on 
kuitenkin edelleen kasvanut, ja on näyttöä siitä, että myyjät 
mukauttavat jatkuvasti käytäntöjään kiertääkseen valvontaa, 
minkä seurauksena käyttö on vaarassa levitä uusille alueille.

MDMA:n uusi nousu

Joitakin vuosia sitten MDMA:ta sisältäviä tabletteja oli 
yhä harvemmin saatavilla Euroopan ekstaasimarkkinoilla. 
Laittomilla markkinoilla ekstaasina myytävissä tableteissa 
tavattiin yleisesti muitakin aineita, usein piperatsiineja, ja 

osa käyttäjistä ostikin laittomaksi huumeeksi luulemansa 
aineen sijasta sääntelemätöntä ainetta. MDMA:n 
pitoisuuksien lasku ekstaasitableteissa näyttää liittyneen 
sen tärkeimmän lähtökemikaalin, PMK:n, saatavuuden 
vähenemiseen, mikä on saattanut johtua sääntelytoimien 
onnistumisesta. Aivan viimeisimmät tiedot kuitenkin 
osoittavat MDMA:n saatavuuden jälleen lisääntyvän, ja 
joissakin raporteissa ilmoitetaan suuriannoksisten tablettien 
ja erittäin puhtaiden jauheiden ilmaantumisesta markkinoille.

MDMA:n nykyiset tuotantomenetelmät näyttävät 
perustuvan joko safroliin tai yhä enemmän 
tuontikemikaaleihin, kuten PMK-glysidaattiin ja 
alfafenyyliasetonitriiliin, jotka ovat rakenteellisesti 
samankaltaisia, mutta eivät kuitenkaan täysin 
samanlaisia kuin tähän asti käytetyt lähtökemikaalit. 
Samansuuntaista kehitystä on tapahtunut ”laillisten 
huumeiden” markkinoilla, joilla säänneltyjä aineita 
korvataan sääntelemättömillä aineilla. Nämä kemikaalit 
valitaan kahdella perusteella: uuden aineen on oltava 
sääntelyn ulkopuolella ja se on voitava helposti muuntaa 
MDMA:n synteesissä tarvittavaksi lähtökemikaaliksi. Tämä 
on jälleen osoitus synteettisten huumeiden valmistajien 
huomattavasta mukautumiskyvystä. Vastaavia ilmiöitä on 
esiintynyt amfetamiinimarkkinoilla, joilla lähtökemikaaleja 
on naamioitu kemiallisesti rajatarkastusten ja 
myyntivalvonnan harhauttamiseksi. Valmistajat käyttävät 
yhä kehittyneempää tekniikkaa ja kehittävät aina vain 
uusia tapoja kiertää valvontaa ja lainsäädäntöä. Sen 
vuoksi mahdollisuus muunnella ja muuntaa kemikaaleja 
asettaa tulevaisuudessa uuden haasteen huumausaineiden 
valvonnassa sovellettaville nykyisille lähestymistavoille.

Uudet psykoaktiiviset aineet: toimien oikea kohdentaminen 

Markkinoille on ilmaantunut lyhyessä ajassa monia uusia 
sääntelemättömiä psykoaktiivisia aineita. Ne muodostavat 
kasvavan haasteen nykyisille huumausaineiden 
valvontamalleille.

Vuonna 2010 Euroopan varhaisen varoituksen järjestelmän 
kautta ilmoitettiin ennätykselliset 41 uutta ainetta, ja 
vuoden 2011 alustavien tietojen perusteella kehitys ei 
näytä laantuvan. Tulos kertoo paitsi uusien aineiden 
ja tuotteiden jatkuvasta ilmaantumisesta markkinoille 
myös ennakoivien toimenpiteiden lisäämisestä uusien 
aineiden tunnistamiseksi. Yksi näiden aineiden keskeisistä 
markkinapaikoista on internet, ja EMCDDA:n verkkokyselyn 
(heinäkuu 2011) alustavien tulosten mukaan psykoaktiivisia 
aineita myyvien verkkokauppojen määrä kasvaa edelleen. 
Myös myyntikäytännöt ovat kehittyneet, sillä erilaisista 
pääsyn rajoittamiseksi ja ostajan ja myyjän henkilöllisyyden 
suojaamiseksi sovelletuista keinoista on saatu lisää näyttöä. 
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Samalla on tullut yhä enemmän ilmoituksia laittomien 
huumeiden myynnistä suojatuilla www-sivustoilla. Vielä 
ei tiedetä, kuinka merkittävää uhkaa tällainen toiminta 
tulevaisuudessa edustaa, mutta tällä alalla tapahtuvat nopeat 
muutokset vaativat joka tapauksessa jatkuvaa valppautta.

Valmiuksien parantaminen uusien huumeiden 
havaitsemiseksi 

Euroopan varhaisen varoituksen järjestelmän perustana 
olevaa lainsäädäntöä tarkastellaan parhaillaan uudelleen. 
Euroopan komissio on toimittanut arvioinnin, jossa 
tulivat esille sekä nykyisen järjestelmän vahvuudet että 
tarve parantaa Euroopan valmiuksia reagoida nopeasti 
kehittyvään tilanteeseen. Vaikka Eurooppa on aina ollut 
eturivissä toteuttamassa uusien psykoaktiivisten aineiden 
seurantaa, EMCDDA:n vuonna 2011 isännöimässä 
teknisessä symposiumissa käydyissä keskusteluissa kävi 
selväksi, että ongelma on maailmanlaajuinen. Kansainväliset 
asiantuntijat vahvistivat, että uusia psykoaktiivisia aineita 
sisältäviä tuotteita on nyt saatavana eri puolilla maailmaa, 
myös Amerikan mantereella, Lähi-idässä, Oseaniassa ja 
Aasian alueilla, ja että nopeasti muuttuville markkinoille 
jatkuvasti ilmaantuvien uusien aineiden tunnistaminen on 
yleinen ongelma. Asiantuntijat totesivat symposiumissa 
yksimielisesti, että uusien huumausaineiden asettamat 
haasteet vaativat aktiivisempaa markkinaseurantaa ja 
rikosteknisten tietojen vaihtoa sekä näiden aineiden käytöstä 
aiheutuvien terveyshaittojen parempaa yksilöintiä.

Tulevan ennakointi: uudet tuotteet ja markkinoiden 
vuorovaikutus 

Useimmat varhaisen varoituksen järjestelmässä 
ilmoitetuista uusista psykoaktiivisista aineista ovat joko 
stimulantteja tai synteettisiä kannabinoideja, mikä 
heijastaa pitkälti Euroopan laittomien huumemarkkinoiden 
yleistilannetta. Tämäntyyppisten uusien aineiden 
ilmaantuminen markkinoille todennäköisesti jatkuu 
edelleen. Lisäksi valmistajat kokeilevat jatkuvasti muita 
psykoaktiivisesti vaikuttavia aineita, jotka saattaisivat 
houkutella ostajia. Tähän tarkoitukseen on helposti 
saatavilla suuri määrä tutkimuskirjallisuutta, ja huolta 
aiheuttaa nyt se, että lääketutkimuksen tuloksia saatetaan 
tulevaisuudessa hyödyntää uusien psykoaktiivisten 
aineiden tuomiseksi markkinoille.

Tällä alalla politiikassa on keskitytty pitkälti uusien aineiden 
lailliseen asemaan; näitä aineita on kuitenkin tärkeää 
tarkastella myös huumemarkkinoiden kokonaistilanteen 
kannalta. Käyttäjät esimerkiksi ilmoittavat, että mefedronia 
(katso luku 8) myydään paitsi internetissä myös samojen 
laittomien verkostojen kautta kuin ekstaasin ja kokaiinin 

Pikakatsaus – arvioita huumeidenkäytöstä 
Euroopassa

Tässä esitetyt arviot koskevat aikuisväestöä 
(15–64-vuotiaita), ja ne perustuvat uusimpaan saatavilla 
olevaan tietoon (vuosina 2001–2009/2010, pääasiassa 
vuosina 2004–2008 tehdyt tutkimukset). Kattavammat tilasto- 
ja menetelmätiedot on esitetty oheisessa tilastotiedotteessa.

Kannabis 

Ainakin kerran käyttäneitä: noin 78 miljoonaa 
(23,2 prosenttia eurooppalaisista aikuisista)

Viimeksi kuluneen vuoden aikana käyttäneitä: noin 
22,5 miljoonaa aikuista (6,7 prosenttia) tai kolmasosa 
ainakin kerran käyttäneistä

Viimeksi kuluneen kuukauden aikana käyttäneitä: noin 
12 miljoonaa (3,6 prosenttia)

Maiden välinen vaihtelu viimeksi kuluneen vuoden aikana:  
vaihteluväli 0,4–14,3 prosenttia 

Kokaiini

Ainakin kerran käyttäneitä: noin 14,5 miljoonaa 
(4,3 prosenttia eurooppalaisista aikuisista)

Viimeksi kuluneen vuoden aikana käyttäneitä: noin 
4 miljoonaa eurooppalaisista aikuisista (1,2 prosenttia) tai 
kolmasosa ainakin kerran käyttäneistä

Viimeksi kuluneen kuukauden aikana käyttäneitä: noin 
1,5 miljoonaa (0,5 prosenttia)

Maiden välinen vaihtelu viimeksi kuluneen vuoden aikana:  
vaihteluväli 0,0–2,7 prosenttia

Ekstaasi 

Ainakin kerran käyttäneitä: noin 11 miljoonaa (3,2 prosenttia 
eurooppalaisista aikuisista)

Viimeksi kuluneen vuoden aikana käyttäneitä: noin 
2,5 miljoonaa (0,7 prosenttia) tai viidesosa ainakin kerran 
käyttäneistä 

Maiden välinen vaihtelu viimeksi kuluneen vuoden aikana 
käyttäneissä: vaihteluväli 0,1–1,6 prosenttia

Amfetamiinit 

Ainakin kerran käyttäneitä: noin 12,5 miljoonaa 
(3,8 prosenttia eurooppalaisista aikuisista)

Viimeksi kuluneen vuoden aikana käyttäneitä: 
1,5–2 miljoonaa (0,5 prosenttia) tai kuudesosa ainakin 
kerran käyttäneistä

Maiden välinen vaihtelu viimeksi kuluneen vuoden aikana 
käyttäneissä: vaihteluväli 0,0–1,1 prosenttia

Opioidit

Opioidien ongelmakäyttäjiä: arviolta 1,3–1,4 miljoonaa 
eurooppalaista

Noin 700 000 opioidikäyttäjää sai korvaushoitoa vuonna 
2009

Pääasiallinen huume yli 50 prosentissa kaikista 
hoitopyynnöistä

Huumekuolemia oli noin 7 600, ja opioidit liittyivät noin 
kolmeen neljäsosaan niistä

http://www.emcdda.europa.eu/events/2011/new-drugs-forum
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kaltaisia huumeita. Kuten edellä mainittiin, sääntelyn 
ulottumattomissa olevia psykoaktiivisia aineita voidaan 
tabletoida ja myydä ekstaasina laittomilla markkinoilla. 
Joissakin ”laillisiksi huumeiksi” mainostetuissa tuotteissa 
taas on hiljattain tavattu PMMA:ta, joka on säännelty aine. 
Kaiken kaikkiaan kehitys on tällä alalla huolestuttavaa, 
koska se viittaa vuorovaikutuksen lisääntymiseen ”laillisten” 
ja laittomien huumeiden markkinoiden välillä. 

Kannabis: poliittiset kysymykset

Kannabis on suosituin laiton huumausaine Euroopassa. 
Samalla se myös jakaa eniten ihmisten mielipiteitä. 
Tämä näkyy selvästi äskettäisestä Eurobarometri-
tutkimuksesta, jossa selvitettiin nuorten suhtautumista 
huumeidenkäyttöön. Sen mukaan nuorten näkemyksissä 
kannabiksen kieltämisestä on enemmän hajontaa kuin 
heidän näkemyksissään muiden huumeiden kieltämisestä. 
Maailmanlaajuisesti kannabispolitiikan kehityksessä ei 
ole havaittavissa mitään selkeää suuntausta. Erityisen 
kiinnostavia esimerkkejä tämän alan poliittisesta kehityksestä 
ovat Yhdysvallat ja Alankomaat. Joissakin Yhdysvaltain 
osavaltioissa on nimittäin sallittu kannabisruohon 
käyttö lääkinnällisiin tarkoituksiin. Alankomaissa taas 
poliittiset päättäjät ovat ryhtyneet yhä määrätietoisemmin 
rajoittamaan kannabiksen kotiviljelyä ja tiukentamaan coffee 
shopien myyntiin sovellettavia toimintasääntöjä.

Paljon on keskusteltu siitä, missä määrin politiikan 
muutokset vaikuttavat kannabiksen käyttöön. Tässä 
raportissa esitettyjen tietojen perusteella kannabiksen 
käytöstä määrättävien seuraamusten tiukentamisella tai 
lieventämisellä ei näyttäisi olevan suoraa yhteyttä käytön 
levinneisyyteen. Tämä viittaa siihen, että sen taustalla 
vaikuttavat prosessit ovat paljon monitahoisempia. Yleisenä 
huomiona voidaan kuitenkin todeta, että viimeisten 
kymmenen vuoden aikana Euroopan kannabispolitiikoissa 
on kohdistettu enemmän lainvalvontatoimia kannabiksen 
salakuljetukseen ja tarjontaan kuin sen käyttöön. Yhtenä 
syynä tähän on pyrkimys välttää mahdolliset kielteiset 
seuraukset siitä, että suuri määrä nuoria joutuu tekemisiin 
rikosoikeusjärjestelmän kanssa, etenkin jos kyse on 
vain kannabiskokeiluista. Tietojen mukaan kannabiksen 
käyttöön liittyvien rikosten lukumäärä Euroopassa kasvaa 
kuitenkin jatkuvasti, siitä huolimatta että levinneisyys 
on pysynyt vakaana tai jopa laskenut. Tämä saattaa 
viestiä mahdollisesta kuilusta poliittisten tavoitteiden ja 
käytännön välillä. Tälle kehitykselle on vaikea löytää 
syytä. Yksi mahdollinen selitys on se, että tiedot kuvaavat 
puuttumiskynnyksen liiallista alenemista (net-widening 
effect), josta seuraa, että mitä enemmän hallinnollisia 
seuraamuksia kannabiksen käytöstä säädetään, sitä 
herkemmin niitä myös sovelletaan käytännössä. 

Kannabiksen kotikasvatus: yleistyvä ongelma

Maailman suurimmat kannabishartsin markkinat sijoittuvat 
edelleen Eurooppaan. Täällä kulutettu kannabishartsi 
tuotetaan pääosin Marokossa. Viimeaikaisten raporttien 
mukaan kannabishartsia tuodaan kuitenkin yhä 
enemmän myös muista maista, kuten Afganistanista ja 
Libanonista. Tätä tukevat myös UNODC:n viimeaikaiset 
kenttätutkimukset, joissa raportoidaan kannabishartsin 
laajamittaisesta tuotannosta Afganistanissa. Euroopan 
unioniin tuodaan kannabisruohoa pääasiassa 
Balkanin alueen naapurimaista ja vähemmässä 
määrin joistakin Afrikan ja Aasian maista. Useimmista 
EU:n jäsenvaltioista on tullut ilmoituksia kannabiksen 
kotiviljelystä, joka näyttää yleistyvän jatkuvasti. 
Tämä näkyy kannabiksen viljelyvälineitä myyvien 
erikoisliikkeiden (grow shop) ilmaantumisena. Kotiviljely 
voi olla hyvinkin pienimuotoista, mutta kannabista 
voidaan tuottaa myös laajoilla viljelmillä, joita hoitavat 
järjestäytyneet rikollisryhmät. Tällä toiminnalla on 
omat seurannaisvaikutuksensa, sillä joistakin maista 
raportoidaan väkivallan ja muiden rikosten lisääntymisestä 
suurten tuotantoviljelmien läheisyydessä. Euroopan 
kannabismarkkinoiden kehitystä tarkastellaan lähemmin 
EMCDDA:n tulevassa Insight -julkaisussa.

Ohjeet, standardit ja tehokkaiden käytäntöjen vaihto

Euroopan huumeongelma on luonteeltaan hyvin 
monitahoinen ja nopeasti muuttuva. Siksi on tärkeää 
varmistaa, että onnistuneiden palvelujen kehittämistä 
koskevia tutkimustuloksia ja tietämystä levitetään 
mahdollisimman laajalti. Tätä varten on käynnistetty 
useita eurooppalaisia aloitteita, joiden tavoitteena on 
yksilöidä ja auttaa edistämään hyvien käytäntöjen vaihtoa. 
Euroopan komissio järjesti vuonna 2011 yhteistyössä 
EMCDDA:n kanssa konferenssin vähimmäislaatustandardien 
ja vertailuarvojen laatimisesta kysynnän vähentämistä 
koskeville ohjelmille. EMCDDA on myös laajentanut 
verkkolähteitään tehokkaiksi todettujen käytäntöjen 
levittämiseksi. Näytön saatavuus tällaisista toimintamalleista 
ei kuitenkaan automaattisesti takaa sitä, että niitä myös 
aletaan toteuttaa käytännössä. Esimerkiksi ehkäisevän 
huumetyön alalla valikoiva ehkäisevä huumetyö ja 
ympäristöön vaikuttavat ehkäisevät strategiat ovat yleensä 
kaikkein harvinaisimpia toimintamalleja, vaikka niiden 
tehosta on yhä vankempaa näyttöä. Hyvien käytäntöjen 
käyttöönottamisessa on kuitenkin aina lähdettävä siitä, 
mitkä lähestymistavat on osoitettu hyödyllisiksi. Poliittisia 
päätöksiä ohjaavan tiedon karttuessa ja sen saatavuuden 
helpottuessa viranomaisten on yhä vaikeampi perustella 
investointeja sellaisiin lähestymistapoihin, joiden 
tehokkuudesta ei ole kunnollista näyttöä.
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Johdanto
EU:n nykyinen huumausainestrategia saatetaan 
päätökseen vuonna 2012 ja tässä luvussa kerrataan 
EU:n huumepoliittisen lähestymistavan kehitys viimeisten 
20 vuoden kuluessa. Siinä esitellään joissakin EU:n 
ulkopuolisissa maissa äskettäin hyväksyttyjä strategioita 
ja tarkastellaan niiden eroja ja yhtäläisyyksiä Euroopassa 
sovellettuun lähestymistapaan verrattuna. Lisäksi 
käsitellään lyhyesti viimeisimpiä Euroopassa hyväksyttyjä 
kansallisia huumausainestrategioita.

Tässä luvussa esitetyssä katsauksessa EU:n jäsenvaltioiden 
tutkimuksiin huumeidenkäytön yhteiskunnallisista 
kustannuksista korostuvat jäsenvaltioiden erilaiset 
tavat lähestyä aihetta sekä tarve parantaa ja 
yhtenäistää tiedonkeruuta tällä alalla. Luvun päätteeksi 
tarkastellaan huumausaineiden hallussapitorikoksista 
määrättävien rangaistusten muuttumista Euroopan maissa 
viimeisten kymmenen vuoden aikana sekä esitellään 
huumausaineisiin liittyvää uusinta tutkimusta.

EU ja kansainvälisen politiikan kehitys

EU:n uusien huumausainepoliittisten aloitteiden valmistelu

Euroopan komissio valmistelee parhaillaan uutta 
huumausainepoliittista toimintakehystä, joka on 
ensimmäisiä Lissabonin sopimuksen nojalla hyväksyttäviä 
huumepoliittisia asiakirjoja (katso EMCDDA, 2010a). 
Valmistelutyön yhteydessä EU:n vuosien 2005–2012 
huumausainestrategiasta teetetään ulkoinen loppuarviointi. 

Arviointi pohjautuu jäsenvaltioissa, kolmansissa maissa ja 
kansainvälisissä organisaatioissa tehtyihin sidosryhmien 
haastatteluihin sekä poliittisten asiakirjojen ja suuntauksia 
käsittelevien raporttien tarkasteluun. Euroopan komission 
huumausaineita käsittelevä kansalaisyhteiskunnan 
foorumi toimittaa siihen kannanottonsa. Myös Euroopan 
parlamentin eri poliittisten ryhmien jäsenet ovat pitäneet 
kokouksia ja kuulemisia, joissa on keskusteltu EU:n 
nykyisestä ja tulevasta huumausainepolitiikasta. Ulkoisen 
arvioinnin ohella kaikki nämä keskustelut ja kannanotot 
tukevat kattavan huumausainepolitiikan suunnittelua EU:lle 
vuoden 2012 jälkeiseksi kaudeksi.

Kaksi vuosikymmentä EU:n huumausainepolitiikkaa

Euroopan unionissa on 1990-luvun alusta lähtien 
hyväksytty kaikkiaan kahdeksan huumausainestrategiaa 
tai huumausaineita koskevaa toimintasuunnitelmaa (katso 
kuvio 1). Huumausaineita koskevan eurooppalaisen 
lähestymistavan kehitys kuvastuu näiden peräkkäisten 
asiakirjojen sisällössä tapahtuneista muutoksista. Kahteen 
ensimmäiseen huumausaineita koskevaan eurooppalaiseen 
suunnitelmaan sisältyi toimia sekä huumausaineiden 
tarjonnan että niiden kysynnän vähentämiseksi. 
Nämä molemmat osa-alueet käsittävän, yhdennetyn 
lähestymistavan käsite tuotiin ensimmäisen kerran esille 
vuosien 1995–1999 suunnitelmassa. Vuonna 2000 
hyväksymässään strategiassa EU luonnehti noudattavansa 
yhdennettyä ja tasapainoista lähestymistapaa, jossa 
kysynnän vähentämiseen ja tarjonnan vähentämiseen 
tähtääville toimenpiteille annetaan sama poliittinen 
painoarvo. Tämä poliittisen lähestymistavan asteittainen 

Luku 1
Toimintalinjat ja lainsäädäntö
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(1) OAS on Amerikan 35 itsenäisen valtion muodostama alueellinen organisaatio. Sitä pidetään näiden valtioiden hallitustenvälisen yhteistyön 
tärkeimpänä foorumina. 

muuttuminen näkyy selvästi EU:n poliittisten asiakirjojen 
otsikoissa, kun ”huumausaineiden torjuntaa koskevat 
suunnitelmat” vaihtuivat ”huumausainestrategian” ja 
”huumausaineita koskevan toimintasuunnitelman” kaltaisiin 
neutraalimpiin nimityksiin. Sisällöllisesti yksi keskeisistä 
muutoksista kahden viime vuosikymmenen aikana on 
haittojen vähentämistä koskevien tavoitteiden liittäminen 
EU:n huumausainepoliittisissa asiakirjoissa esitettyihin 
kysynnän vähentämiseen tähtääviin toimiin.

Kahdessa ensimmäisessä eurooppalaisessa suunnitelmassa 
ei mainita lainkaan politiikan tarkastelua eikä arviointia, 
sillä 1990-luvun alussa oli ensisijaisena tavoitteena 
luoda Eurooppaan luotettava huumetietojärjestelmä. 
Täytäntöönpanon arviointi mainittiin jo vuoden 1995 
suunnitelmassa, mutta vasta vuosien 2000–2004 
huumausainestrategiassa arviointi vakiinnutettiin 
erottamattomaksi osaksi huumausaineita koskevaa 
EU:n lähestymistapaa. Siitä lähtien jokainen EU:n 
huumausainestrategia ja -toimintasuunnitelma on 
arvioitu ja arviointituloksia on hyödynnetty myöhempien 
poliittisten asiakirjojen laatimisessa. EU:n uudessa 
huumausainepoliittisessa toimintakehyksessä noudatetaan 
samaa periaatetta ja sen perustaksi otetaan nyt ensimmäisen 
kerran edellisestä strategiasta teetettävä ulkoinen arviointi.

Kansainvälinen näkökulma 

Euroopan unionin ulkopuolella, erityisesti Australiassa, 
Venäjällä ja Yhdysvalloissa sekä Amerikan valtioiden 
järjestössä (OAS) (1), on hiljattain julkaistu useita 
kansallisia tai alueellisia huumausainestrategioita. Näiden 
poliittisten asiakirjojen sisältöä tarkastelemalla voidaan 
selvittää, mitä yhtäläisyyksiä EU:n lähestymistavalla on 
muiden maiden toimintamallien kanssa.

Yhdysvaltain vuoden 2010 huumausaineiden 
valvontastrategiassa (US Drug Control Strategy) 
määritetään maan huumausainepolitiikan uusi 
suunta. Huumeidenkäyttö nähdään lähinnä 
kansanterveydellisenä ongelmana ja huumeongelman 
ensisijaisena syynä pidetään huumausaineiden 
kysyntää. Strategiassa painotetaan ehkäisevää 
huumetyötä, hoitoa ja riippuvuudesta kuntoutumista 
ja suositaan riippuvuushoidon integroimista yleiseen 
terveydenhuoltoon muiden kroonisten sairauksien tapaan. 
Yhdysvaltain strategian vaikutus näkyy selvästi OAS:n 
Amerikan mantereiden välisessä huumestrategiassa 
(Hemispheric Drug Strategy). Siinä huumeriippuvuus 
luokitellaan uusiutuvaksi krooniseksi sairaudeksi, jota 
olisi myös hoidettava sellaisena. Venäjän ensimmäinen 
huumausainestrategia (2010–2020) perustuu 
huumeongelman laajuuden tunnustamiseen. Venäjällä 

ongelman keskeisenä piirteenä on laittomien huumeiden 
käytön lisääntyminen, joka edistää tartuntatautien 
leviämistä. Sekä OAS:n että Venäjän ja Yhdysvaltain 
strategiassa korostetaan tasapainoisen lähestymistavan 
tärkeyttä. Australian huumausainestrategia (2010–2015) 
on näistä neljästä poliittisesta asiakirjasta laajin. Se 
käsittää kaikki riippuvuutta ja terveysongelmia aiheuttavat 
psykoaktiiviset aineet: alkoholin, tupakan sekä laittomat 
huumeet ja muut huumausaineet. Australian strategisessa 
lähestymistavassa korostuu haittojen vähentäminen. 

OAS:n, Australian ja Yhdysvaltain strategioille on yhteistä 
näyttöön perustuva lähestymistapa kysynnän vähentämiseen 
sekä siihen yhdistetty tulosten arviointi. OAS:n mantereiden 
väliseen huumestrategiaan osallistuvat maat ovat sitoutuneet 
siihen, että niiden kansallisista politiikoista ja toimenpiteistä 
tehdään määräajoin riippumaton arviointi, jonka tulokset 
ohjaavat varojen myöntämistä. Kaikki Yhdysvaltain 
strategian 106 kohtaa arvioidaan ja päivitetään vuosittain, 
jotta varmistetaan strategian tavoitteiden saavuttaminen. 
Tavoitteena on muun muassa vähentää huumeidenkäytön 
levinneisyyttä 15 prosenttia 12–17-vuotiaiden keskuudessa 
ja 10 prosenttia nuorten aikuisten keskuudessa vuoteen 
2015 mennessä. Australian strategian onnistumista 
mitataan kolmella arviointiperusteella, jotka ovat laittomien 
huumeiden tarjonnan, huumeidenkäytön ja siihen liittyvien 
haittojen vähentäminen. Venäjän strategiassa painotetaan 
seurannan ja tiedonkeruuvälineiden parantamista, 
mutta torjutaan nimenomaisesti opioidikorvaushoito, 
jota EU:n strategiassa pidetään yhtenä tehokkaimmiksi 
osoittautuneista lähestymistavoista. Huomionarvoista on 
myös se, että sekä Venäjän että Yhdysvaltain strategiaan 
sisältyy tiedotuskampanjoita, vaikka niiden tehokkuudesta 
on vain vähän näyttöä. 

Kaiken kaikkiaan kansainvälisissä 
huumausainestrategioissa vaikuttaa olevan jonkin 
verran yhtäläisyyksiä. Vaikka Venäjän ensimmäisessä 
huumausainestrategiassa tunnustetaan huumeongelman 
laajuus ja painotetaan seurantaa, sen aatteelliset 
lähtökohdat poikkeavat selvästi muista strategioista. Sekä 
Yhdysvaltain että OAS:n strategiat näyttäisivät olevan 
lähempänä EU:n mallia. Australian lähestymistavassa 
on monia samoja osatekijöitä kuin EU:n politiikassa, 
mutta yhtenä erona on strategian kohteeksi otetun 
päihdevalikoiman laajuus. 

Kansalliset huumausainestrategiat
Yksi Euroopan huumausainepoliittisen toimintamallin 
keskeisistä osatekijöistä on kansallisten 
huumausainestrategioiden ja -toimintasuunnitelmien 

http://www.oas.org


21

Luku 1: Toimintalinjat ja lainsäädäntö

(2) Uusi strategia esiteltiin ”huumausainemietintönä” parlamentille vuonna 2011.

laatiminen. Niitä on nykyisin lähes kaikissa EMCDDA:n 
seurantaan kuuluvissa 30 maassa. Useimmissa näistä 
maista viimeisin huumausainepoliittinen asiakirja on 
julkaistu alle kolme vuotta sitten. Näissä asiakirjoissa 
kuvaillaan maan huumetilannetta ja viranomaisten tällä 
alalla asettamia tavoitteita sekä määritetään toimet ja 
niiden täytäntöönpanosta vastaavat osapuolet. Monesti 
niissä on määritelty myös toimenpiteiden edistymisen 
arviointiperusteet ja yhä useammissa asiakirjoissa 
on varauduttu strategian tai toimintasuunnitelman 
loppuarviointiin. 

Uudet suuntaukset

Uusia kansallisia huumausainestrategioita tai 
-toimintasuunnitelmia on äskettäin hyväksytty kaikkiaan 
11 maassa (taulukko 1), ja niiden voimassaolo vaihtelee 
kolmesta yhdeksään vuoteen. Näistä maista kolme 
(Portugali, Romania ja Turkki) julkaisi huumepoliittiset 
asiakirjansa samaan aikaan EU:n nykyisen 
huumausainestrategian (2005–2012) kanssa. Vaikka niissä 
toisinaan mainitaankin alkoholi ja tupakka, useimpien 
huumausainepoliittisten asiakirjojen painopiste on selkeästi 
laittomissa huumeissa, ja moni maa on laatinut erikseen 
alkoholia ja tupakkaa koskevan toimintasuunnitelman. 
Yksi harvoista poikkeuksista on Irlannissa lähiaikoina 
hyväksyttävä yhdistetty huume- ja alkoholistrategia, joka 
viivästyi vuoden 2011 alussa pidettyjen parlamenttivaalien 
takia.

Alankomaissa uuden huumepoliittisen asiakirjan 
hyväksyminen viivästyi hallituksen vaihtumisen vuoksi (2), 
ja äskettäin valittu Unkarin hallitus ilmoitti korvaavansa 

edellisen hallituksen vuotta aiemmin hyväksymän 
huumausainestrategian toisella. Neljä muuta maata 
(Saksa, Viro, Slovenia ja Ruotsi) ilmoitti laativansa 
parhaillaan uusia huumepoliittisia asiakirjoja, jotka on 
määrä hyväksyä vuoden 2011 aikana, ja Norja jatkoi 
edellistä toimintasuunnitelmaansa (2007–2010) vuoteen 
2012.

Julkiset menot
Euroopassa on viime vuosikymmenen aikana tehty 
tutkimuksia huumeongelman osa-alueilla aiheutuvista 
julkisista menoista (EMCDDA, 2008c). Tässä luvussa 
tarkastellaan saatavilla olevia kattavia arvioita 
huumausaineisiin liittyvistä julkisista menoista eri Euroopan 
maissa. Tarkoituksena on antaa käsitys huumeongelmaan 
liittyvien julkisten menojen osuudesta maiden 
bruttokansantuotteesta ja näiden menojen jakautumisesta 
eri toiminta-alojen, erityisesti tarjonnan vähentämistä ja 
kysynnän vähentämistä koskevien toimenpiteiden, välillä. 

Huumausaineisiin liittyvistä julkisista menoista saatavilla 
olevien tietojen laatu ja määrä vaihtelevat merkittävästi 
maiden välillä. Saatavilla olevat tutkimukset koskevat 
eri vuosia, niissä käytetyt tutkimusmenetelmät ovat 
erilaisia, ja niissä tarkastelluilla mailla on erilainen 
julkishallinnon rakenne. Myös erot huumausaineisiin 
liittyvien menojen laskentamenetelmissä vaikeuttavat 
huomattavasti kansallisten tietojen vertailua. Tietyt 
huumetyöhön myönnetyt valtionhallinnon määrärahat 
on myös merkitty sellaisiksi valtion talousarviossa. 
Huumausaineisiin liittyvistä julkisista menoista valtaosa 

Taulukko 1: Äskettäin hyväksytyt kansalliset huumausainepoliittiset asiakirjat 
Maa Poliittisen asiakirjan nimi Aikaväli Laajuus Huomautukset

Tšekki Strategia 2010–2018 Laittomat huumeet Täydennetään toimintasuunnitelmalla (2010–2012) 

Tanska Toimintasuunnitelma 2010– Laittomat huumeet

Italia Toimintasuunnitelma 2010–2013 Laittomat huumeet Täydennetään toimintasuunnitelmalla (2010)

Latvia Ohjelma 2011–2017 Laittomat huumeet

Liettua Ohjelma 2010–2016 Laittomat huumeet Täydennetään vuotuisilla toimintasuunnitelmilla 

Luxemburg Strategia ja toimintasuunnitelma 2010–2014 Laittomat huumeet Strategia sisältää myös alkoholin, tupakan, 
lääkkeet ja riippuvuuskäyttäytymisen

Puola Ohjelma 2011–2016 Laittomat huumeet

Portugali Toimintasuunnitelma 2009–2012 Laittomat huumeet Toinen vuosien 2005–2012 kansallisen strategian 
alainen toimintasuunnitelma 

Romania Toimintasuunnitelma 2010–2012 Laittomat huumeet Toinen vuosien 2005–2012 kansallisen strategian 
alainen toimintasuunnitelma

Yhdistynyt  
kuningaskunta

Strategia 2010– Laittomat huumeet Korvaa edellisen hallituksen strategian 
vuosiksi 2008–2018

Turkki Toimintasuunnitelma 2010–2012 Laittomat huumeet, 
alkoholi, tupakka

Toinen vuosien 2006–2012 kansallisen strategian 
alainen toimintasuunnitelma 

Lähde: Reitoxin kansalliset yhteyspisteet.
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on kuitenkin merkitsemättömiä, ja ne on arvioitava 
kustannusmallintamisen avulla. 

Viime vuosikymmenellä ainakin 12 maassa on 
yritetty laatia kattavia selvityksiä huumausaineisiin 
liittyvistä menoista (taulukko 2). Nämä maat ilmoittivat 
huumeongelmaan liittyvien julkisten menojen osuudeksi 
0,04–0,48 prosenttia bruttokansantuotteesta.

Kuten muihin sosiaalipolitiikan aloihin, myös 
huumausaineisiin liittyvien valtionhallinnon menojen osuus 
bruttokansantuotteesta kasvaa samaan tahtiin kuin valtio 
vaurastuu (OECD, 2006; Prieto, 2010). Belgiassa, Tšekissä, 

Saksassa, Luxemburgissa, Alankomaissa, Ruotsissa 
ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa huumeongelmiin 
liittyvien menojen osuus oli vähintään 0,1 prosenttia 
bruttokansantuotteesta; Ranskassa, Latviassa (vain 
merkityt menot), Unkarissa ja Slovakiassa ne muodostivat 
0,1–0,04 prosenttia bruttokansantuotteesta. Nämä arvot 
eivät juuri poikkea Yhdysvaltoja (0,42 prosenttia BKT:sta) 
(Reuter, 2006) ja Australiaa (0,41 prosenttia BKT:sta) 
(Moore, 2008) koskevista arvioista, tosin tutkimuksissa on 
käytetty eri menetelmiä, ja niiden kattavuudessa on eroja. 

Julkisia menoja koskevissa tutkimuksissa on yritetty arvioida 
myös varojen jakautumista huumeongelman eri osa-
alueiden välillä. Kansallisia tietoja on kuitenkin vertailtava 
varoen, koska kaikissa maissa ei välttämättä sovelleta 
samanlaista menoluokitusta. Kattavat arviot esittäneissä 
12 maassa tarjonnan vähentämiseen liittyvän toiminnan – 
”lainvalvonnan” tai ”yleisen järjestyksen ja turvallisuuden” 
– osuus oli 48–92 prosenttia huumausaineisiin liittyvistä 
kokonaismenoista. Yleisimmin ilmoitettuja menoeriä olivat 
oikeuslaitoksen, poliisin, tullin ja vankiloiden menot. 

Kysynnän vähentämiseen liittyvien menojen luokittelutavat 
vaihtelevat merkittävästi Euroopan maiden välillä. Hoito- ja 
terveysmenojen osuus oli vähintään 40 prosenttia Belgian, 
Ranskan ja Luxemburgin ilmoittamista kokonaismenoista. 
Haittojen vähentämisestä aiheutuvia menoja ilmoitettiin 
viidestä maasta, joissa ne olivat 0,1–28,8 prosenttia 
arvioiduista huumausaineisiin liittyvistä menoista. 
Seitsemän maata toimitti tietoja ehkäisevän huumetyön 
menoista, joiden osuudeksi arvioitiin 1–12 prosenttia 
huumeongelmaan liittyvistä kokonaismenoista. 

Monissa Euroopan maissa julkisia menoja koskevia tietoja 
hyödynnetään jo nyt huumausainepolitiikan suunnittelussa 
ja sen täytäntöönpanon arvioinnissa. Muutamissa muissa 
maissa, kuten Portugalissa ja Slovakiassa, se on vasta 
suunnitteilla. Euroopan maiden huumausaineisiin liittyvistä 
julkisista menoista on kuitenkin edelleen vaikea saada 
selkeää ja täydellistä kuvaa. Huumausaineisiin liittyvien 
menoerien määrittelystä ei ole päästy yksimielisyyteen. 
Tietojen tarkkuuden ja vertailtavuuden parantaminen 
maiden välillä vaatisi huumepolitiikkaa rahoittavien 
julkisten viranomaisten kattavaa selvittämistä sekä 
käsitteiden ja määritelmien yhtenäistämistä.

Kansallinen lainsäädäntö

Huumausaineiden hallussapito henkilökohtaiseen 
käyttöön: rangaistusten kehitys Euroopassa

Kymmenen viime vuoden aikana 15 Euroopan maata on 
säätänyt muutoksia rangaistuksiin, joita määrätään pienten 

Huumausainepolitiikan kehityssuuntauksia

Yhdistyneessä kuningaskunnassa on pyritty viime 
aikoina tasapainottamaan huumepoliittisia tavoitteita 
suuntautumalla entistä enemmän kuntoutumisen edistämiseen. 
Huumepoliittisissa asiakirjoissa on toistuvasti painotettu 
hoidon tuloksekkuutta ja huumeidenkäyttäjien sosiaalista 
kuntoutusta (1) sekä pyritty nostamaan kuntoutus yhdeksi 
huumausainepolitiikan keskeisistä tavoitteista. (2) Aiempien 
huumausainepolitiikkojen pääasiallisena tavoitteena oli lisätä 
huumehoitoihin, etenkin opioidikorvaushoitoon, hakeutuvien 
määrää, kun taas uusissa politiikoissa keskitytään entistä 
selvemmin palvelujen laatuun. Nähtäväksi jää, mitä 
muutoksia nämä uudet poliittiset suuntaukset saavat aikaan 
huumehoidon ja sosiaalisen kuntoutuksen palveluissa. 
Ne saattavat myös ennakoida huumausainepolitiikan 
perusteellisempaa muutosta tulevaisuudessa. Tutkittaessa 
eri kuntoutustoimista saatua näyttöä havaittiin, että monet 
huumeetonta elämää ja yhteiskunnan aktiivisena jäsenenä 
toimimista edistävistä tekijöistä ovat huumausainepolitiikan 
vaikutusalan ulkopuolella ja että ne liittyvät pikemminkin 
käyttäjän yksilöllisiin ominaisuuksiin ja laaja-alaisempaan 
sosiaalipolitiikkaan (Best ym., 2010). Hallitusten voi olla 
vaikea vaikuttaa näihin tekijöihin, etenkin jos se edellyttää 
lisävaroja, sillä näinä aikoina julkisen talouden menoja 
pyritään jatkuvasti supistamaan.

Portugali on noudattanut nykyistä huumausainepolitiikkaansa 
yli kymmenen vuoden ajan, mutta se on viime vuosina 
saanut yhä enemmän huomiota, aluksi huumausainepolitiikan 
tutkijoilta ja eturyhmiltä, mutta sittemmin myös viranomaisilta 
niin Euroopasta kuin muualtakin maailmasta. Portugalin 
politiikassa on keskeistä huumeidenkäytön dekriminalisointi 
ja terveysministeriön alaisten huumeidenkäytön 
seuraamuslautakuntien (CDT) toiminta (EMCDDA, 2011b). 
Lautakunnat arvioivat huumeidenkäyttäjien tilanteen, ja 
niillä on valtuudet tarjota käyttäjille tukea tai määrätä 
seuraamuksia. Vaikka muut maat eivät ole toistaiseksi 
omaksuneet samaa toimintamallia, Norjan hallituksen 
asettama valiokunta on hiljattain ehdottanut vastaavien 
monialaisten lautakuntien perustamista Norjaan. 

(1) Yhdistyneen kuningaskunnan strategia 2008.
(2) Skotlannin strategia 2008 ja Yhdistyneen kuningaskunnan 

strategia 2010.
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huumausainemäärien hallussapidosta henkilökohtaiseen 
käyttöön. Huumausaineiden laitonta kauppaa vastaan 
vuonna 1988 tehdyn YK:n yleissopimuksen 3 artiklan 
2 kohdassa kukin valtio velvoitetaan määrittelemään 
omassa lainsäädännössään rikokseksi huumausaineiden 
hallussapito henkilökohtaiseen käyttöön ottaen huomioon 
perustuslakinsa periaatteet ja oikeusjärjestelmänsä 
keskeiset käsitteet. Euroopassa tämä määräys on 

pantu täytäntöön monella eri tavalla. Joissakin maissa 
henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitettujen laittomien 
huumeiden hallussapito voi olla määritelty rikokseksi 
ja joissakin pelkäksi rikkeeksi. Muissa maissa 
hallussapidosta saatetaan määrätä kannabiksen osalta 
muita kuin rikosoikeudellisia seuraamuksia, mutta 
muiden huumausaineiden osalta seuraamukset ovat 
rikosoikeudellisia. 

Taulukko 2: Arvioita huumausaineisiin liittyvistä julkisista menoista
Maa Vuosi Huumeisiin liittyvien julkisten menojen 

jakautuminen (%)
Osuus 
BKT:stä (%) (1)

Hallintotaso

Kysynnän 
vähentäminen 

Tarjonnan 
vähentäminen 

Belgia 2004 43,4 56,2 0,10 Liittovaltion, alueelliset, maakunnalliset ja kunnalliset 
viranomaiset

Tšekki (2) 2006 8,2 91,8 0,20 Keskus-, alue- ja paikallishallinto sekä sosiaaliturvajärjestelmä

Ranska 2005 51,6 48,4 0,07 Keskushallinto

Saksa 2006 35,0 65,0 0,22–0,26 Liittovaltion, valtion ja paikalliset viranomaiset sekä 
sosiaaliturvajärjestelmä

Unkari 2007 25,0 75,0 0,04 Keskushallinto

Latvia (2) 2008 40,9 51,3 0,04 Keskushallinto ja yksi paikallinen ohjelma

Luxemburg 2009 43,0 57,0 0,10 Keskushallinto ja sosiaaliturvajärjestelmä

Alankomaat 2003 25,0 75,0 0,46 Keskus- ja paikallishallinto

Slovakia 2006 30,0 70,0 0,05 Keskushallinto ja sosiaaliturvajärjestelmä

Suomi 2008 45,0 55,0 0,07 Keskus- ja paikallishallinto 

Ruotsi 2002 25,0 75,0 0,28 Määrittelemättömät julkishallinnon sektorit 
(vain asianomaiset virastot)

Yhdistynyt 
kuningaskunta

2005/ 
2006

41,3 58,7 0,48 Keskus- ja aluehallinto

(1) Koska menetelmissä sekä tietojen laadussa ja kattavuudessa on eroja maiden välillä, huumausaineisiin liittyvien julkisten menojen osuudet bruttokansantuotteesta (BKT) 
ovat ainoastaan suuntaa-antavia. Ne eivät siis edusta huumeongelmaan liittyvien kansallisten julkisten menojen kokonaismäärää kyseisessä maassa. 

(2) Vain merkityt menot. 
Huom. Katso vuoden 2011 tilastotiedotteen taulukko PPP-10, jossa on täydellinen lähdeluettelo. 
Lähteet: Reitoxin kansalliset raportit, Eurostat.

Talouslaman vaikutukset huumausaineisiin liittyviin 
toimenpiteisiin

Euroopassa vuonna 2008 alkaneella talouslamalla on ollut 
vakavia seurauksia EU:n jäsenvaltioissa. Laman vaikutukset 
valtiontalouksiin voivat olla kauaskantoiset, ja ne vaativat 
useimmissa maissa valtion alijäämän ja velan vähentämiseen 
tähtäävää politiikkaa. Euroopan komission ennusteen (2011) 
mukaan reaaliset julkiset menot laskevat Euroopan unionissa 
vuonna 2011 – ensimmäisen kerran vuosikymmeneen (julkisen 
velan korkomenoja lukuun ottamatta). 

Reitoxin kansalliset yhteyspisteet keräsivät tietoa 
huumausaineisiin liittyviin toimenpiteisiin myönnetyistä 
budjettimäärärahoista selvittääkseen julkisen talouden 
säästötoimien alustavia vaikutuksia huumausainepolitiikkaan. 
Tietoja toimittaneista 19 maasta 15 ilmoitti huumepolitiikan 
tietyille osa-alueille myönnettyjen määrärahojen 
vähentyneen vuodesta 2008 alkaen. Menojen supistuksissa 

on kuitenkin huomattavia eroja, sillä ne vaihtelevat 
2 prosentista 44 prosenttiin eri maiden ja politiikanalojen 
välillä.

Julkisen talouden säästöt näyttävät vaikuttaneen 
huumausainepolitiikan eri osa-alueilla eri tavoin. Merkittyjen 
menojen osalta vaikutus on tuntunut vakavimmin tutkimuksen, 
ehkäisevän huumetyön, sosiaalisen kuntoutuksen ja 
järjestötoiminnan alalla. Useat maat näyttävät välttäneen 
hoitobudjettiensa supistamisen, mutta jotkin maat ilmoittavat 
hoitopalvelujen uudelleenjärjestelyistä tai hoidon tarjonnan 
vähentämisestä. Myös vankiloiden huumeohjelmiin 
ja lainvalvontatoimintaan osoitettujen määrärahojen 
vähennyksistä ilmoitettiin. Valtaosa huumausaineisiin liittyvistä 
menoista on merkitsemättömiä, joten useimmissa maissa 
ei ole saatavilla tietoja näistä menoista. Lainvalvonnan, 
oikeuslaitoksen ja tiettyjen hoitomuotojen kaltaisille aloille 
kohdistuvien säästötoimien määrä saattaa olla todellisuudessa 
ilmoitettua suurempi.

http://www.emcdda.europa.eu/stats11/ppptab10
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(3) Portugalissa julkaistiin hiljattain yksityiskohtainen selvitys dekriminalisoinnin vaikutuksista (Hughes ja Stevens, 2010).

Rangaistuksia on kymmenen viime vuoden aikana 
muutettu pääasiallisesti kolmella tavalla: muuttamalla teon 
oikeudellista luonnetta (rikosoikeudellinen tai muu kuin 
rikosoikeudellinen); muuttamalla huumausaineen luokittelua, 
jolloin rangaistus määräytyy luokituksen mukaan; ja 
muuttamalla enimmäisrangaistuksen kovuutta. Useimmat 
hallussapidosta määrättäviä rangaistuksia muuttaneista 
maista ovat käyttäneet näiden eri keinojen yhdistelmiä, ja 
sen vuoksi niistä on vaikea esittää kovin tiivistä analyysia.

Lainsäätäjän kannalta kenties merkittävin näistä 
kolmesta keinosta lienee teon oikeudellisen luonteen 
muuttaminen, johon on turvauduttu Portugalissa, 
Luxemburgissa ja Belgiassa. Portugalissa heinäkuussa 
2001 annetun lain mukaan minkään huumausaineiden 
hallussapito henkilökohtaiseen käyttöön ei ole 
enää rangaistavaa. Enimmäisrangaistus pienten 
huumausainemäärien hallussapidosta lieveni kolmen 
kuukauden vankeusrangaistuksesta pelkkään hallinnolliseen 
sakkoon. Sakon määräävät uudet ”huumeidenkäytön 
seuraamuslautakunnat”, jotka suosivat terveydenhuoltoon 
perustuvia ratkaisuja rankaisevien seuraamusten sijasta. (3) 
Luxemburgissa kannabiksen hallussapito henkilökohtaiseen 
käyttöön määriteltiin toukokuussa 2001 rikkomukseksi 
ja siitä seuraavaa rangaistusta lievennettiin. Nyt siitä 
määrätään ensikertalaiselle vain sakko, jollei tekoon liity 
raskauttavia seikkoja. Samalla enimmäisvankeusrangaistus, 
joka voidaan määrätä muiden huumausaineiden kuin 
kannabiksen hallussapidosta henkilökohtaiseen käyttöön, 
lyheni entisestä kolmesta vuodesta kuuteen kuukauteen. 
Belgiassa tehtiin samanlainen lainsäädäntömuutos 
toukokuussa 2003. Aikaisemmin pienen kannabismäärän 
hallussapidosta henkilökohtaiseen käyttöön voitiin ilman 
raskauttavia seikkoja määrätä enintään viiden vuoden 
vankeusrangaistus, mutta nykyisin siitä tuomitaan lievimmän 
syytteen mukaan sakkoihin. 

Virossa ja Sloveniassakin aletaan vähitellen 
luopua hallussapidon rangaistavuudesta. Virossa 
hallussapitorikkomuksen uusiminen 12 kuukauden kuluessa 
ensimmäisestä rikkomuksesta luokiteltiin aikaisemmin 
rikokseksi, josta seurasi enimmillään kolmen vuoden 
vankeusrangaistus. Syyskuussa 2002 hyväksytystä 
uudesta rikoslaista tämä rangaistus on poistettu, joten 
hallussapitorikoksen uusiminen luokitellaan sekin pelkäksi 
rikkomukseksi, josta seuraa sakko tai enintään 30 
vuorokauden säilöönotto. Sloveniassa vuonna 2005 
annetulla lailla kaikilta rikkomukseksi luokiteltavilta teoilta 
poistettiin vankeusrangaistukset. Tämä koskee myös 
huumausaineiden hallussapitoa henkilökohtaiseen käyttöön. 
Tämän seurauksena enimmäisrangaistus lieveni aiemmasta 
30 vuorokauden vankeudesta tai pienen huumemäärän 
tapauksessa viiden vuorokauden vankeudesta sakkoon. 

Kuudessa maassa muutettiin huumausaineiden luokitusta 
tekojen oikeudellisen luonteen pysyessä ennallaan, 
ja rangaistukset määräytyvät luokituksen mukaan. 
Romanian vuoden 2004 laissa huumausaineet luokitellaan 
suuri- ja pieniriskisiin aineisiin. Suuririskisten aineiden 
osalta seuraamuksena on edelleen viiden vuoden 
vankeusrangaistus, mutta pieniriskisten aineiden osalta 
vankeusrangaistusta lievennettiin, ja se vaihtelee nyt 
kuudesta kuukaudesta kahteen vuoteen. Bulgariassa 
vuoden 2006 rikoslaissa säädettiin huumausaineiden 
jakeluun liittymättömille hallussapitorikoksille uusi, 
erillinen seuraamus. Tämän lakimuutoksen jälkeen 
vankeutta on määrätty suuririskisten huumausaineiden 
hallussapidosta enintään kuusi vuotta (aiemmin 10–15 
vuotta) ja pieniriskisten huumausaineiden osalta 
enintään viisi vuotta (aiemmin 3–6 vuotta), ja vähäisistä 
hallussapitorikkomuksista voidaan rangaista sakolla. Tšekin 
uudessa rikoslaissa ”vähäiseksi luokiteltavaa suuremman” 
määrän hallussapitoon sovelletaan tammikuusta 
2010 alkaen kannabiksen tapauksessa lievempää 
enimmäisrangaistusta (vuoden vankeusrangaistus) kuin 
muiden huumausaineiden tapauksessa (edelleen kaksi 
vuotta). Italiassa sitä vastoin poistettiin vuoden 2006 
lopussa rangaistusten erot laittomien huumeiden väliltä ja 
pidennettiin kaikkien laittomien huumeiden hallussapidosta 
määrättävien hallinnollisten seuraamusten (esimerkiksi ajo-
oikeuden peruuttaminen) enimmäiskesto yhteen vuoteen. 
Yhdistyneessä kuningaskunnassa kannabiksen luokitus 
alennettiin luokasta B luokkaan C vuonna 2004, jolloin 
hallussapidosta seuraava enimmäisrangaistus lyheni 
aiemmasta viidestä vuodesta kahteen vuoteen. Poliisille 
laadituissa kansallisissa ohjesäännöissä suositellaan 
pidätyksen sijasta epävirallista huomautusta, jollei 
hallussapitorikkomukseen liity raskauttavia seikkoja. 
Tammikuussa 2009 kannabiksen luokitus nostettiin 
luokasta C takaisin luokkaan B, joten enimmäisrangaistus 
piteni jälleen viiden vuoden vankeustuomioksi. Poliisin 
tarkistetuissa ohjesäännöissä neuvotaan kuitenkin edelleen 
antamaan ensikertalaiselle epävirallinen huomautus.

Kolmannessa maaryhmässä muutettiin hallussapidosta 
henkilökohtaiseen käyttöön määrättäviä rangaistuksia 
muuttamatta kuitenkaan tekojen oikeudellista luonnetta 
tai aineiden suhteellisiin haittoihin liittyviä säännöksiä. 
Neljässä maassa – ja käytännössä myös Slovakiassa, joka 
uudisti hallussapitorikoksen määritelmän – yksinkertaisesti 
muutettiin kaikkien huumausaineiden hallussapidosta 
määrättäviä seuraamuksia. Suomessa vuonna 2001 tehdyllä 
rikoslain muutoksella lievästä huumausainerikoksesta 
määrättävää enimmäisvankeusrangaistusta lyhennettiin 
aiemmasta kahdesta vuodesta kuuteen kuukauteen, joten 
syyttäjä voi useimmissa tapauksissa määrätä siitä sakon. 
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(4) Katso laatikko ”Tulevan tutkimuksen painopisteet: EMCDDA:n tieteellisen komitean suositukset”. 
(5) Ehdotuspyynnöt julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja tutkijoita pyydetään esittämään hanke-ehdotuksia puiteohjelmaan sisältyvillä 

tutkimusaloilla.
(6) Katso laatikko ALICE-RAP.

Kreikassa pienten määrien käytöstä tai hallussapidosta 
omaan käyttöön seuraavaa enimmäisvankeusrangaistusta 
lyhennettiin vuonna 2003 aiemmasta viidestä vuodesta 
vuoteen, paitsi jos käyttäjä on huumeriippuvainen. Tekoa 
ei merkitä rikosrekisteriin, jollei sitä uusita viiden vuoden 
kuluessa. Tanskassa syyttäjäviranomaisille toukokuussa 
2004 laaditussa ohjeistuksessa suositetaan vähäisen 
hallussapitorikoksen tavanomaiseksi seuraamukseksi 
sakkoa, ei huomautusta. Tämä periaate vahvistettiin 
sittemmin lailla vuonna 2007. Ranskassa vuonna annetulla 
2007 lailla hallussapitorikosten mahdollisiin oikeudellisiin 
seuraamuksiin lisättiin satunnaisille huumeidenkäyttäjille ja 
nuorille tarkoitetut ”huumevalistuskurssit”. Tekijä kustantaa 
kurssin omista varoistaan. Slovakian rikoslakiin vuonna 
2005 säädetyllä muutoksella ”henkilökohtaiseen käyttöön 
tarkoitetun määrän” oikeudellista määritelmää laajennettiin 
aiemmasta yhdestä annoksesta kolmeen annokseen mitä 
tahansa laitonta huumetta, mutta enimmäisrangaistus 
säilytettiin ennallaan. Lisäksi otettiin käyttöön kaksi uutta 
rangaistusta: yhden vuoden valvottu kotivankeus tai 
40–300 tunnin yhdyskuntapalvelu. Enintään kymmenen 
annoksen hallussapidolle säädettiin uusi rikosmääritelmä, 
”suurehkon määrän hallussapito henkilökohtaiseen 
käyttöön”, josta määrättävä vankeusrangaistus on enintään 
viisi vuotta. Aiemmin se olisi luokiteltu kaupittelurikokseksi, 
josta olisi rangaistu 2–8 vuoden vankeudella. 

Muutosten syyt ovat monitahoiset, ja ne vaihtelevat 
maittain. Lakimuutoksia on tehty esimerkiksi 
huumeriippuvaisten hoitoonpääsyn mahdollistamiseksi 
(Portugali), rangaistusten yksinkertaistamiseksi (Belgia, 
Suomi ja Yhdistynyt kuningaskunta vuonna 2004), 
rikkomuksista määrättävien rangaistusten yhtenäistämiseksi 
(Viro, Slovenia) ja haittatasojen osoittamiseksi (Bulgaria, 
Tšekki, Ranska, Italia, Luxemburg, Romania ja Yhdistynyt 
kuningaskunta vuonna 2009).

Viimeksi kuluneen vuosikymmenen alkupuoliskolla 
Euroopassa näyttää olleen yleisenä suuntauksena 
henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitetun huumausaineen 
hallussapidosta määrättävien rangaistusten lieveneminen 
ja vuosikymmenen lopussa niiden koveneminen. Vielä 
huomionarvoisempaa on kuitenkin se, että vaikka suurin 
osa maista on säilyttänyt vankeusrangaistuksen yhtenä 
mahdollisena seuraamuksena (kuvio 2), yksikään niistä ei 
ole ottanut käyttöön uusia rikosoikeudellisia seuraamuksia 
eikä pidentänyt vankeusrangaistuksia viimeisen 
vuosikymmenen aikana. Yleisesti ottaen vaikuttaakin 
siltä, että Euroopassa tällaisista hallussapitorikoksista 
määrättävät rangaistukset ovat vähitellen lievenemässä.

Huumausainetutkimus

EU:n tutkimusvalmiuksien vahvistaminen

Huumausaineita koskevien tutkimusvalmiuksien 
vahvistaminen on ollut EU:n työjärjestyksessä jo 
vuosia. Neuvosto piti vuonna 2010 ensimmäisen 
huumausaineita koskevaan tutkimukseen liittyvän 
vuotuisen keskustelutilaisuuden, jossa Euroopan komissio 
esitteli alalla rahoittamiaan tutkimushankkeita ja 
näiden aloitteiden tuottamaa lisäarvoa. EMCDDA loi 
katsauksen jäsenvaltioissa tehdyn huumausainetutkimuksen 
menetelmiin ja aihepiireihin ja esitteli tieteellisen 
komiteansa suositukset tutkimuksen tuleviksi 
painopisteiksi. (4)

EU:n tärkein tutkimusalan rahoitusväline on 
tutkimuksen ja teknologisen kehittämisen seitsemäs 
puiteohjelma, joka jatkuu vuoteen 2013. Seitsemännen 
puiteohjelman yhteistyöohjelmaan sisältyy joitakin 
huumausaineisiin liittyvän tutkimuksen kannalta keskeisiä 
ehdotuspyyntöjä (5), kuten ”Lasten ja nuorten riippuvuutta 
aiheuttava ja/tai pakonomainen käyttäytyminen” ja 
”Laittomien huumeiden kansainvälisten torjuntatoimien 
tahattomat seuraukset” sekä ALICE-RAP (6). 

Euroopan komissio rahoittaa myös muita 
huumausaineisiin liittyviä tutkimuksia ”huumetorjunta- ja 

Kuvio 2: Lakisääteiset seuraamukset: vankeusrangaistuksen 

mahdollisuus huumausaineiden hallussapidosta henkilökohtaiseen 

käyttöön (lievät rikkomukset)

kaikista huumeista
muista huumeista kuin
kannabiksesta

Vankeusrangaistus
ei mahdollinen

Vankeusrangaistus mahdollinen

Huom. Lisätietoja on Euroopan huumausaineita koskevassa 
oikeustietokannassa (ELDD).

Lähteet: Reitoxin kansalliset yhteyspisteet ja ELDD. 

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm
http://www.emcdda.europa.eu/eldd


26

Vuosiraportti 2011: huumeongelma Euroopassa

-tiedotusohjelmasta”, ”rikosten ehkäisemistä ja torjuntaa 
koskevasta erityisohjelmasta”, ”rikosoikeutta koskevasta 
ohjelmasta” sekä ”kansanterveysohjelmasta”. Tietyt 
muut hankkeet, kuten ”Tutkimus EU:n kehyksen 
laatimisesta huumeiden kysynnän vähentämistä koskeville 
laadullisille vähimmäisvaatimuksille ja esikuville”, 
”Uudet metodologiset välineet politiikan ja ohjelmien 
arviointiin” ja ”EU:n laittomien huumeiden markkinoiden 
ja vastatoimien jatkoanalyysi”, antavat yleiskuvaa 
jäsenvaltioiden edessä tällä alalla olevista haasteista 
ja edistävät EU:n nykyisen huumausainestrategian ja 
-toimintasuunnitelman täytäntöönpanoa. 

Vuonna 2009 annetun neuvoston päätöslauselman 
mukaisesti EMCDDA jatkaa tiiviissä yhteistyössä Euroopan 
komission kanssa näitä hankkeita koskevien tietojen ja 
tärkeimpien tulosten levittämistä tutkimukselle omistetulla 
verkkosivustollaan.

Tutkimustietoa jäsenvaltioista

Euroopassa ei nykyisin ole saatavilla luetteloa 
kansallisella tasolla tehdyistä huumausaineisiin 
liittyvistä tutkimuksista. Kaikissa EU:n jäsenvaltioissa 
tehdään huumeongelmaan liittyvää tutkimusta, ja osa 
näistä tutkimuksista esitellään Reitoxin kansallisissa 
raporteissa. Vaikka Reitoxin raportteihin valitaan otteita 
ainoastaan rajallisesta valikoimasta tutkimuksia ja 
vaikka raporteissa ei välttämättä ole käsitelty kaikkia 
maan keskeisiä julkaisuja, niissä mainittujen tutkimusten 
määrissä ja tutkimusaiheissa voidaan kuitenkin erottaa 
joitakin suuntauksia. Reitoxin kansallisissa raporteissa 
vuosittain käsiteltyjen kansallisten tutkimusten määrä 
kasvoi 370:stä 750:een vuosina 2008–2010. Suurimman 
ryhmän muodostivat tutkimukset huumeidenkäytön 
vastatoimista (34 prosenttia vuosien 2008–2010 
kansallisiin raportteihin valituista tutkimusotteista) ja sen 
jälkeen huumeidenkäytön levinneisyyttä, esiintyvyyttä 
ja käyttötapoja koskevat tutkimukset (29 prosenttia) 
sekä tutkimukset huumeidenkäytön seurauksista 
(23 prosenttia). Metodologioihin ja huumausaineiden 
vaikutusmekanismeihin ja vaikutuksiin liittyviä tutkimuksia 
mainittiin vain harvoin.

Tulevan tutkimuksen painopisteet: EMCDDA:n 
tieteellisen komitean suositukset

Kannanottonaan huumausaineita koskevan tutkimuksen 
painopisteistä käytävään keskusteluun tiedekomitea laati 
joukon suosituksia viideltä keskeiseltä osa-alueelta.

Hoitoa koskevat toimenpiteet: tällä alalla olisi keskityttävä 
hoitotoimenpiteiden tehokkuuteen, varhaisvaiheen 
toimenpiteiden vaikutukseen ja perheenjäseniin kohdistuviin 
vaikutuksiin.

Politiikan analyysi: tällä alalla tarvitaan lisää tutkimusta 
paitsi kansallisten ja EU:n politiikkojen muotoilusta, 
päätöksenteosta ja täytäntöönpanosta myös niiden 
arvioinnista sekä tulosten vertailuja maiden välillä.

Laittomien huumeiden tarjonta: markkinadynamiikan 
tutkimuksessa käytettävien indikaattoreiden parantamiseen 
on kiinnitettävä enemmän huomiota.

Epidemiologinen tutkimus: tällä alalla suositellaan pitkittäis- 
ja kohorttitutkimuksia, jotka auttavat ymmärtämään 
huumausaineiden käytön vaihtelevia malleja pitkällä 
aikavälillä, ja huumeidenkäyttäjien populaatiokokojen 
arviointimenetelmiä on vielä parannettava.

Etiologiaan ja huumeidenkäytön malleihin liittyvä 
perustutkimus: tällä alalla tutkimusta voitaisiin vielä 
parantaa sekä diagnostiikan että hoitotulosten osalta.

ALICE-RAP 

Euroopan komission seitsemännestä tutkimuksen 
puiteohjelmasta osana sen yhteistyöohjelmaa rahoitetaan 
tärkeää huumeriippuvuuteen liittyvää tutkimusaloitetta. 
Huume- ja päihderiippuvuuden eurooppalaiselle 
yhteiskunnalle asettamia haasteita tarkastellaan 
ALICE-RAP-hankkeessa (Addictions and Lifestyles 
in Contemporary Europe – Reframing Addictions, 
riippuvuudet ja elämäntyylit nyky-Euroopassa – 
riippuvuuden käsitteen uudelleenmäärittely), johon 
osallistuu tutkijoita 25 maasta. Hankkeen talousarvio on 
10 miljoonaa euroa, ja määrärahat käytetään tutkimusten 
rahoittamiseen seuraavilla huumeriippuvuuden osa-
alueilla: vastuun ottaminen riippuvuudesta, riippuvuuden 
asteen määrittäminen, riippuvuutta määrittävät tekijät, 
riippuvuuteen liittyvä liiketoiminta, riippuvuuden hallinta ja 
riippuvuuden kehittyminen nuorissa. 

Lisätietoja on ALICE-RAP-verkkosivustolla.

http://www.emcdda.europa.eu/themes/research
http://www.emcdda.europa.eu/themes/research
https://sites.google.com/site/alicerapproject/
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Johdanto 
Tässä luvussa esitetään yleiskatsaus tavoista, joilla 
Euroopassa on vastattu huumeongelmiin, ja käsitellään 
mahdollisuuksien mukaan suuntauksia, kehitystä ja 
laatukysymyksiä. Ensin arvioidaan ennalta ehkäisevää 
huumetyötä ja sen jälkeen hoitoa, sosiaalista kuntoutusta 
ja haittojen vähentämistä. Kaiken kaikkiaan nämä 
toimenpiteet muodostavat yhdessä kattavan kysyntää 
vähentävän järjestelmän, ja niitä toteutetaan yhä 
koordinoidummin ja yhdennetymmin. 

Huumausaineisiin liittyvää lainvalvontaa 
käsittelevässä osiossa tarkastellaan viimeisimpiä 
huumausainelainsäädännön rikkomuksia koskevia tietoja 
sekä peiteoperaatioiden merkitystä laittomien huumeiden 
tarjonnan vähentämisessä. Luvun lopussa esitellään 
vankiloissa olevia huumeidenkäyttäjiä koskevia lukuja sekä 
tässä erityisympäristössä käytössä olevia toimenpiteitä.

Ehkäisevä huumetyö 
Ehkäisevä huumetyö voidaan jakaa eri tasoihin tai 
strategioihin, jotka ulottuvat koko yhteiskuntaan 
kohdennetuista toimista (ympäristöön vaikuttavat toimet) 
aina riskialttiisiin henkilöihin (kohdennettu ehkäisy). 
Ehkäisevien toimenpiteiden merkittävimmät haasteet 
piilevät siinä, miten nämä eritasoiset toimet saadaan 
sovitettua kohderyhmiin niiden haavoittuvuuden mukaan 
(Derzon, 2007), sekä sen varmistamisessa, että kaikkien 
toimenpiteiden tehokkuus on osoitettu ja että ne ovat 
kattavia. Useimmissa ennalta ehkäisevissä toimissa 
keskitytään päihteiden käyttöön yleensä; ohjelmista vain 
pieni osa kohdistuu pelkästään yhteen aineeseen, kuten 
alkoholiin, tupakkaan tai kannabikseen. 

Ympäristöä koskevat strategiat

Ympäristöön vaikuttavien ehkäisystrategioiden tavoitteena 
on muuttaa niitä välittömiä kulttuurisia, yhteiskunnallisia, 

fyysisiä ja taloudellisia ympäristöjä, joissa ihmiset 
tekevät huumeidenkäyttöä koskevia valintojaan. Tällaisia 
strategioita ovat yleensä esimerkiksi tupakointikiellot, 
alkoholin hinnoittelu tai terveyttä edistävät koulukunnat. 
On näyttöä siitä, että ympäristöön yhteisötasolla 
vaikuttavat toimet sekä koulujen ja yhteisöjen sosiaaliseen 
ilmapiiriin kohdistuvat toimet ovat tehokkaita normatiivisten 
uskomusten ja sen vuoksi myös huumausaineiden käytön 
muuttamisessa (Fletcher ym., 2008).

Osittaiset tai täydelliset tupakointikiellot on nyt 
toteutettu miltei kaikissa Euroopan maissa, viimeksi 
Espanjassa. Alkoholiin liittyvät ympäristöön vaikuttavat 
ehkäisystrategiat ovat Euroopassa melko harvinaisia. 
Useimmissa Pohjoismaissa on kuitenkin toteutettu aiempaa 
enemmän vastuullisen anniskelun strategioita (7), jotka 
ovat osoittautuneet tehokkaiksi paikallisissa tutkimuksissa 
(Gripenberg ym., 2007). 

Useimmissa Euroopan maissa huumepolitiikan käyttöönotto 
kouluissa (8) on yleistynyt, ja yli kolmasosa maista ilmoittaa 
sisällyttäneensä koulujen opintosuunnitelmiin huume- ja 
päihdevalistusta esimerkiksi osana terveyskasvatuksen 
tai kansalaistaidon opetusta. Neljä maata (Luxemburg, 
Alankomaat, Itävalta ja Yhdistynyt kuningaskunta) 
ilmoittaa toteuttaneensa ennalta ehkäisevää Whole 
School -ohjelmaa (9), josta on saatu hyviä tuloksia. Tämän 
koko koulua sitouttavan lähestymistavan on todettu paitsi 
vähentävän päihteiden käyttöä (Fletcher ym., 2008) myös 
parantavan koulun ilmapiiriä ja edistävän sosiaalista 
kuntoutusta.

Yleinen ehkäisevä huumetyö

Yleinen ehkäisevä huumetyö kohdistuu koko väestöön, 
pääasiassa kuitenkin kouluihin ja yhteisöihin. Sen 
tavoitteena on estää huumausaineiden käytön aloittaminen 
ja huumausaineisiin liittyvien ongelmien syntyminen tai 
viivästyttää sitä tarjoamalla nuorille tarpeelliset tiedot ja 
taidot huumausaineiden käytön aloittamisen välttämiseksi. 

Luku 2
Huumeongelman torjunta Euroopassa pääpiirteittäin

(7) Vastuullisen anniskelun strategioilla pyritään estämään alkoholin myynti juopuneille ja alaikäisille. Strategioissa yhdistetään anniskelupaikoille 
tarjottava koulutus erilaisiin poliittisiin toimenpiteisiin.

(8) Koulun huumepolitiikassa määritetään periaatteet ja säännöt päihteiden käytöstä kouluympäristössä sekä annetaan toimintaohjeet sääntöjen 
rikkomusten varalta.

(9) Whole school -lähestymistapojen tavoitteena on saada koko koulu sitoutumaan turvallisen kouluympäristön luomiseen ja myönteisen ilmapiirin 
edistämiseen koulussa.



29

Luku 2: Huumeongelman torjunta Euroopassa pääpiirteittäin

(10) Katso SFP, FRED, Preventure, EU-DAP ja GBG parhaiden käytäntöjen portaalissa.
(11) Joitakin esimerkkejä on kuitenkin saatavilla huumekysynnän vähentämistoimia koskevien tietojen vaihtoa käsittelevällä verkkosivustolla.

Yleisen ehkäisevän huumetyön lähestymistapojen 
toteuttamisesta saatujen kokemusten mukaan kohderyhmän 
kulttuuritaustan sekä normatiivisen ja sosiaalisen taustan 
huomioonottaminen parantaa ohjelman hyväksyttävyyttä 
ja menestymismahdollisuuksia (Allen ym., 2007). 

Euroopan laajuisten asiantuntijaselvitysten mukaan kouluissa 
tehtävän ehkäisevän huumetyön painopiste on hieman 
muuttunut. Pelkän tiedonjakelun, tiedotuspäivien ja koulujen 
huumeseulontojen kaltaisista, tehottomiksi osoittautuneista 
lähestymistavoista ollaan vähitellen siirtymässä 
lupaavampiin lähestymistapoihin, joita ovat esimerkiksi 
manuaalipohjaiset elämäntaito-ohjelmat ja erityisesti 
pojille suunnatut toimenpiteet. Lisäksi maat ilmoittavat 
siirtäneensä toisilleen useita tehokkaimmiksi osoittautuneita 
yleisen ehkäisevän huumetyön käytäntöjä. (10) Jotkin 
maat raportoivat kuitenkin käyttävänsä yhä enemmän 
myös sellaisia toimenpiteitä, joiden tehokkuudesta ei 
ole tieteellistä näyttöä (esimerkiksi asiantuntijoiden ja 
poliisin kouluvierailut), vaikka saatavilla olisi toimiviksi 
osoittautuneita ehkäisevän huumetyön menetelmiä. 

Yleisessä ehkäisevässä perhetyössä käytetään 
enimmäkseen yksinkertaisia ja huokeita menetelmiä, 
esimerkiksi järjestetään vanhempainiltoja ja levitetään 
lehtisiä tai esitteitä. Kehittyneemmät toimenpiteet, 
kuten vanhempien vertaisryhmät (Saksa ja Irlanti), 
henkilökohtaisia ja sosiaalisia valmiuksia parantava 
koulutus (Kreikka ja Portugali) tai manuaalipohjaiset 
vanhemmuusohjelmat (Espanja ja Yhdistynyt 
kuningaskunta), ovat harvinaisempia.

Valikoiva ehkäisevä huumetyö 

Valikoiva ehkäisevä huumetyö kohdistuu erityisryhmiin, 
perheisiin tai yhteisöihin, joiden jäsenet voivat muita 
todennäköisemmin ryhtyä käyttämään huumeita tai tulla 
huumeista riippuvaisiksi vähäisten sosiaalisten siteiden 
ja resurssien vuoksi. Useat jäsenvaltiot ilmoittavat, että 
niiden strategian painopiste siirtyy haavoittuvuuteen. 
Asiantuntijoiden arvion mukaan haavoittuviin ryhmiin 
kohdistuvien toimenpiteiden tarjonta on lisääntynyt yleisesti 
vuosina 2007–2010 lukuun ottamatta laitoshoidossa 
olevia nuoria. Eniten on lisääntynyt kouluvaikeuksista ja 
sosiaalisista ongelmista kärsiville oppilaille (täydellinen 
tai laaja tarjonta 16 maassa) ja nuorille rikoksentekijöille 
(täydellinen tai laaja tarjonta 12 maassa) suunnattujen 
toimenpiteiden tarjonta (kuvio 3). Ensiksi mainittujen 
kohdalla syynä voi olla se, että joissakin jäsenvaltioissa 
ja Euroopan unionissa kiinnitetään aiempaa enemmän 
huomiota heikkoon koulumenestykseen ja koulunkäynnin 
keskeyttämiseen, joihin liittyvät riskitekijät ovat samat kuin 
huumeiden ongelmakäytössä (King ym., 2006). Nuorille 

rikoksentekijöille suunnatun tarjonnan lisääntymistä 
voivat osittain selittää FRED-ohjelman (psykososiaalinen 
moni-istunto-ohjelma) (EMCDDA, 2010a) leviäminen yhä 
useampiin maihin sekä ensikertalaisille kohdennetut uudet 
toimenpiteet Kreikassa, Irlannissa ja Luxemburgissa. 

Myös haavoittuville perheille suunnattujen toimenpiteiden 
tarjonta on lisääntynyt. Tämä koskee etenkin perheitä, 
joissa on päihteiden ongelmakäyttöä (täydellinen tai laaja 
tarjonta 14 maassa), sekä sosiaalisesti heikossa asemassa 
olevia perheitä (täydellinen tai laaja tarjonta seitsemässä 
maassa) (kuvio 3). Perheitä tukevan Strengthening families 
-ohjelman suosio Euroopassa kasvaa edelleen (Kumpfer 
ym., 2008): se on äskettäin pantu täytäntöön kolmessa 
uudessa maassa (Saksa, Puola ja Portugali) sekä joillakin 
uusilla paikkakunnilla Yhdistyneessä kuningaskunnassa. 

Valikoivaa ehkäisevää huumetyötä voidaan tehdä sekä 
kentällä että toimipisteissä. Kenttätyön ilmoitetaan 
lisääntyneen ainoastaan etnisille ryhmille ja juhlissa/
festivaaleilla kävijöille suunnatussa ehkäisevässä 
huumetyössä, mutta kodittomille nuorille suunnatut 
kenttätyöpalvelut ovat ilmoitusten mukaan vähentymässä. 
Palvelukontakti sosiaalisesti syrjäytyneisiin ryhmiin, kuten 
koulupudokkaisiin, maahanmuuttajiin ja kodittomiin 
nuoriin, luodaan useimmiten edelleen toimipisteissä. 

Monien valikoivan ehkäisevän huumetyön ohjelmien (11) 
sisällöstä tiedetään melko vähän. Saatavilla olevien tietojen 
perusteella Euroopassa ovat yleisimpiä toimenpiteet, joissa 
painotetaan tiedotusta, tietoisuuden lisäämistä ja neuvontaa, 
vaikka normien asettamisen, motivoinnin, valmiuksien 
parantamisen ja päätöksenteon tukemisen kaltaisten 
lähestymistapojen tehokkuudesta on yhä enemmän näyttöä. 

Kohdennettu ehkäisevä huumetyö

Kohdennetun ehkäisevän huumetyön tavoitteena on 
tunnistaa käyttäytymishäiriöistä tai psykologisista 
ongelmista kärsiviä yksilöitä, joille saattaa kehittyä 
päihteidenkäyttöongelmia myöhemmin elämässä, sekä 
tarjota heille yksilöllistä apua erityistoimien myötä. 
Useat kohdennetut ehkäisyohjelmat ovat osoittautuneet 
arvioinnissa erittäin tehokkaiksi (EMCDDA, 2009c). 

Vain puolet EU:n jäsenvaltioista ja Norja ilmoittavat 
käynnistäneensä kohdennettuun ehkäisevään 
huumetyöhön liittyvää toimintaa, ja vain harvoista 
maista raportoidaan jäsennettyjen ja manuaalipohjaisten 
toimenpiteiden käytöstä. Yhä useammat maat ilmoittavat 
hyödyntävänsä kouluympäristöä haavoittuvien, etenkin 
käyttäytymishäiriöisten, oppilaiden tunnistamisessa, 
sillä nämä häiriöt ennakoivat usein huumeidenkäytön 
aloittamista myöhemmin elämässä. Belgia, Tšekki, 

http://www.emcdda.europa.eu/themes/best-practice/examples
http://www.emcdda.europa.eu/themes/best-practice/examples
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Portugali ja Norja ilmoittavat kehittäneensä uusia 
välineitä, joita voidaan käyttää seulontaan ja varhaiseen 
havaitsemiseen sekä koulu- että yhteisöympäristössä.

Yleisimmin ilmoitettuja kohdennetun ehkäisevän 
huumetyön strategioita ovat varhaisvaiheen toimenpiteet 
ja neuvonta; varhaisiin käyttäytymishäiriöihin kohdistuvia 
toimenpiteitä ilmoitetaan vain vähän. Tämä kertoo siitä, 
ettei Euroopassa osata täysin hyödyntää kohdennetun 
ehkäisevän huumetyön mahdollisuuksia vähentää 

lapsuudenaikaisten hermostollisten käyttäytymishäiriöiden, 
kuten aggressiivisuuden ja impulsiivisuuden, osuutta 
päihteiden ongelmakäytön kehittymiseen myöhemmin 
elämässä (EMCDDA, 2009c). Kohdennettu ehkäisevä 
huumetyö voi toimia siltana yhteisöympäristöissä tehtävän 
ennalta ehkäisevän huumetyön ja klinikkaympäristössä 
tarjottavan erikoishoidon välillä etenkin tarjottaessa 
varhaisvaiheen toimenpiteitä erityisryhmille, kuten 
riskiryhmässä oleville kannabiksen tai alkoholin käyttäjille.

Kuvio 3: Kansallisten asiantuntijoiden arvio valikoivaan ehkäisevään huumetyöhön liittyvien toimenpiteiden tarjonnasta eri 

kohderyhmille 

Sosiaalisista ongelmista
tai oppimisvaikeuksista
kärsivät koululaiset 

Nuoret rikoksentekijät 

Sosiaalisesti heikossa
asemassa olevat
vanhemmat 

Päihdeongelmaiset
perheet 

Täydellinen Laaja Rajallinen Harvinainen Ei ole Ei tietoa

Huom. Tarjonta viittaa toimenpiteiden yleiseen ja maantieteelliseen jakaumaan. Jaottelu: ”Täydellinen”: tarjontaa on lähes kaikilla mahdollisilla alueilla 
(alueilla, joilla kohdeväestö on riittävän suuri, jotta toimenpiteitä kannattaa toteuttaa). ”Laaja”: tarjontaa on useimmilla, mutta ei kaikilla alueilla. 
”Rajallinen”: tarjontaa on monilla muttei kuitenkaan useimmilla alueilla. ”Harvinainen”: tarjontaa on vain muutamilla harvoilla alueilla. ”Ei ole”: 
toimenpiteitä ei tarjota lainkaan. Tiedot on kerätty jäsennetyllä kyselylomakkeella. 

Lähde: Reitoxin kansalliset yhteyspisteet.
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(12) Hoidon kysynnän indikaattoriin saatiin aineistoa 29 maan huumehoitoon erikoistuneista keskuksista, mikä kattaa yli 60 prosenttia yksiköistä 
useimmissa maissa, tosin joidenkin maiden osalta kattavuutta ei tiedetä (katso vuoden 2011 tilastotiedotteen taulukko TDI-7).

(13) Katso vuoden 2011 tilastotiedotteen taulukko HSR-10.
(14) Lisätietoja eri aineisiin liittyvistä hoitomuodoista ja niiden tehosta, laadusta ja tuloksista on kutakin ainetta käsittelevässä luvussa.

Hoito 
Euroopassa huumausaineongelmien hoidossa 
käytetään pääasiassa psykososiaalisia toimenpiteitä, 
opioidikorvaushoitoa ja vieroitushoitoa. Kunkin maan eri 
hoitotapojen suhteelliseen merkitykseen vaikuttavat monet 
tekijät, kuten kansallisen terveydenhuoltojärjestelmän 
organisaatio. Huumehoitopalveluja voidaan tarjota 
monissa eri ympäristöissä: avo- ja laitoshoitoa 
tarjoavissa erityishoitoyksiköissä, psykiatrisilla klinikoilla 
ja sairaaloissa, vankiloiden hoitoyksiköissä, matalan 
kynnyksen palveluissa ja yleislääkärien vastaanotoilla.

Saatavilla ei ole sellaista aineistoa, jonka perusteella 
tällä hetkellä huumeongelmaansa hoitoa saavia 
huumeidenkäyttäjiä Euroopassa voitaisiin kuvata 
yhtenäisenä joukkona. Yhdestä tämän joukon merkittävästä 
alaryhmästä saadaan kuitenkin tietoa EMCDDA:n hoidon 
kysyntää mittaavan indikaattorin avulla. Se kerää tietoa 
henkilöistä, jotka hakeutuvat nimenomaan huumehoitoon 
erikoistuneiden palvelujen piiriin kalenterivuoden aikana, 
ja auttaa määrittämään tämän alaryhmän erityispiirteitä 
ja huumeenkäyttöprofiileja. (12) Vuonna 2009 indikaattori 
rekisteröi noin 460 000 huumehoidon aloittanutta, joista 
38 prosenttia (175 000) oli ensikertalaisia.

Useiden eri lähteiden mukaan ja hoidon indikaattorin 
perusteella tulokseksi saadaan arvio, jonka mukaan 
1,1 miljoonaa ihmistä sai hoitoa laittomien huumeiden 
käytön vuoksi Euroopan unionissa, Kroatiassa, Turkissa 
ja Norjassa vuonna 2009. (13) Yli puolet heistä sai 
opioidikorvaushoitoa, ja merkittävä osuus sai muuta 
opioideihin, stimulantteihin, kannabikseen ja muihin 
laittomiin huumeisiin liittyvää hoitoa. (14) Vaikka tätä 
arviota Euroopan unionissa tarjottavasta huumehoidosta 
on vielä tarkennettava, se kuitenkin osoittaa, että ainakin 
opioidikäyttäjille hoitoa on tarjolla merkittävässä määrin. 
Tämä johtuu siitä, että viimeisten kahden vuosikymmenen 
aikana huumehoitoon erikoistuneet avohoitopalvelut ovat 
lisääntyneet, ja perusterveydenhuolto, itsehoitoryhmät, 
yleiset mielenterveyspalvelut, kenttätyöpalvelujen ja 
matalan kynnyksen palvelujen tarjoajat osallistuvat niihin 
merkittävästi. 

Vaikuttaa siltä, että varsinkin Länsi-Euroopassa 
huumehoidon painopiste on vähitellen siirtymässä 
muutamien erikoistuneiden koulukuntien vastuulla olevista 
intensiivisistä lyhythoidoista monialaiseen ja yhdennettyyn 
pitkän aikavälin lähestymistapaan. Tämä on osittain 
seurausta siitä, että huumeriippuvuus tunnustetaan yhä 
yleisemmin krooniseksi sairaudeksi, jonka etenemiselle 
on monissa tapauksissa tyypillistä elpymien, uusiutumien, 

toistuvien hoitojen ja työkyvyttömyyden kierre (Dennis ja 
Scott, 2007). Tätä näkemystä tukevat myös EMCDDA:n 
keräämät tiedot, joiden mukaan yli puolella hoitoon 
hakeutuneista on ollut aiempi hoitojakso. Toinen hoidon 
painopisteen muutosta edistävä tekijä on Länsi-Euroopan 
maissa huumehoidossa olevan käyttäjäpopulaation 
merkittävä ikääntyminen. Tämä populaatio koostuu 
pääasiallisesti pitkäaikaisista ongelmakäyttäjistä, joilla on 
aiempia hoitojaksoja ja moninkertaisia terveydellisiä ja 
sosiaalisia ongelmia (EMCDDA, 2010f). 

Joissakin kansallisissa ja paikallisissa 
huumausainestrategioissa tähän muutokseen on reagoitu 
jatkuvan hoidon mallilla, jossa painotetaan toiminnan 
koordinointia ja integrointia paitsi eri huumehoidon 
tarjoajien välillä (esimerkiksi asiakkaan kotiuttaminen 
laitoksesta avohoitoon) myös hoitopalvelujen ja laajempien 
terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelujen välillä. Jatkuva 
hoito perustuu asiakkaan tilan säännölliseen seurantaan, 
mahdollisten ongelmien varhaiseen havaitsemiseen, 
terveydenhuollon ja sosiaalihuollon yksiköiden 
väliseen hoitoonohjaukseen ja asiakkaalle tarjottavaan 
jatkuvaan tukeen ilman takarajaa. Yleislääkäreillä voi 
olla merkittävä rooli tällä alalla. Äskettäin Ranskassa 
hoitopalvelujen tarjoajille tehdyssä tutkimuksessa 
tunnustettiin yleislääkärien tärkeä osuus opioidikäyttäjien 
hoitoonpääsyn helpottamisessa, sillä he ohjaavat asiakkaan 
sairaalaan aloittamaan metadonihoitoa ja huolehtivat 
jatkohoidosta kotiuttamisen jälkeen. Toisessa esimerkissä 
Alankomaiden hallitus ja neljän suurimman kaupungin 
paikallisviranomaiset hyväksyivät – osana laajempaa 
sosiaalisen tuen strategiaa – integroidun hoitomallin, johon 
osallistuu suuri määrä eri alojen laitoksia. 

Jatkuvaa hoitoa ja integroituja hoitoratkaisuja voidaan 
tukea laatimalla palveluntarjoajien kesken erilaisia 
hoitoprotokollia, ohjeita ja hallinnointistrategioita (Haggerty 
ym., 2003). Kansallisissa yhteyspisteissä vuonna 2010 
tehdyn kyselytutkimuksen mukaan huumehoitoyksiköiden ja 
sosiaalipalvelujen välillä on tehty kumppanuussopimuksia 
kaikkiaan 16 maassa. Kuudessa maassa (Ranska, 
Alankomaat, Portugali, Romania, Yhdistynyt kuningaskunta 
ja Kroatia) yleisin tapa koordinoida laitosten välistä 
toimintaa ovat jäsennetyt protokollat, kun taas muissa 
maissa yhteistyötä tehdään pääasiallisesti epämuodollisissa 
verkostoissa.

Avohoito

Euroopassa yleisin huumehoitomuoto on avohoito. 
Käytettävissä on tietoa noin 400 000 huumeidenkäyttäjästä, 

http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab7
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/hsrtab10
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(15) Katso vuoden 2011 tilastotiedotteen taulukot TDI-16 ja TDI-19.
(16) Katso vuoden 2011 tilastotiedotteen taulukot TDI-9 (osa iv), TDI-21 ja TDI-103. Lisätietoja tiettyä ensisijaista huumetta käyttävien asiakkaiden 

hoidosta on kyseistä ainetta käsittelevässä luvussa. 
(17) Katso ”Huumeidenkäyttäjille annettava tuki vankilassa”, s. 40.
(18) Katso vuoden 2011 tilastotiedotteen taulukot HSR-1, HSR-2 ja HSR-3.
(19) Tätä lukua on tulkittava varoen, koska siihen eivät sisälly käyttäjät, jotka ovat tilapäisesti laitoshoidossa osana laajempaa hoitoprosessia. 
(20) Katso vuoden 2011 tilastotiedotteen taulukot TDI-7, TDI-10, TDI-19 ja TDI-21.

jotka hakeutuivat avohoitoon Euroopassa vuonna 2009. 
Noin puolet hoitoon hakeutuneista (51 prosenttia) 
ilmoitti käyttävänsä ensisijaisesti opioideja, pääasiassa 
heroiinia, 24 prosenttia käytti ensisijaisesti kannabista, 
18 prosenttia kokaiinia ja 4 prosenttia muita stimulantteja 
kuin kokaiinia. Yleisin hoitoonhakeutumistapa on oma-
aloitteinen hakeutuminen (37 prosenttia). Huume-, 
sosiaali- ja terveyspalvelut ohjaavat hoitoon 28 prosenttia 
ja rikosoikeusjärjestelmä 20 prosenttia käyttäjistä. 
Loppujen hoitoonohjaajina toimivat perhe, ystävät ja muut 
epäviralliset verkostot. (15)

Avohoitoon hakeutuvat ovat selvästi suurin sellainen 
huumeidenkäyttäjäryhmä, jonka yksilöllisiä ja sosiaalisia 
ominaisuuksia ja huumeidenkäyttöprofiileja on mahdollista 
kuvailla. Avohoitoon hakeutuvat käyttäjät ovat valtaosin 
nuoria miehiä, joiden keski-ikä on 32 vuotta. Miehiä on 
lähes nelinkertaisesti naisiin nähden, mikä johtuu osittain 
siitä, että huumeiden ongelmakäyttäjistä valtaosa on 
miehiä. Hoitoon hakeutuneista ensisijaisesti kannabista 
käyttävät asiakkaat ovat keskimäärin kymmenen vuotta 
nuorempia (25 vuotta) kuin ensisijaisesti kokaiinia (33 
vuotta) ja opioideja käyttävät (34 vuotta). Keskimäärin 
nuorimmat huumehoidon asiakkaat ovat EU:hun vuonna 
2004 liittyneissä Puolassa, Unkarissa ja Slovakiassa 
(25–26 vuotta) ja vanhimmat Espanjassa, Italiassa ja 
Alankomaissa (34 vuotta). Miesten määrä on suuri naisiin 
verrattuna kaikkien aineiden osalta, mutta vaihtelee 
hieman aineittain ja maittain. Sukupuolijakaumat 
ovat suurimmat Etelä-Euroopan maissa ja pienimmät 
Pohjois-Euroopassa. (16)

Euroopassa huumeongelmien avohoidossa käytetään 
pääasiassa psykososiaalisia toimenpiteitä ja 

opioidikorvaushoitoa. Psykososiaalisiin toimiin kuuluvat 
neuvonta, motivointi, kognitiivinen käyttäytymisterapia, 
tapauskohtaiset ratkaisut, ryhmä- ja perheterapia sekä 
uudelleensortumisen ehkäisy. Kunkin maan tilanteen 
mukaan näitä hoitomuotoja tarjoavat enimmäkseen julkiset 
hoitolaitokset tai kansalaisjärjestöt. Psykososiaalisissa 
toimenpiteissä käyttäjille tarjotaan tukea heidän 
yrittäessään hallita ja voittaa huumeongelmansa, ja 
ne ovat stimulanttien, kuten kokaiinin ja amfetamiinien, 
käyttäjien pääasiallinen hoitomuoto. Opioidikäyttäjille 
niitä käytetään usein yhdessä korvaushoidon kanssa. 
Kansallisten asiantuntijoiden vuonna 2008 tekemän 
selvityksen mukaan useimmat Euroopan maat ilmoittavat, 
että psykososiaalista hoitoa on saatavana kaikille 
siihen hakeutuville. Vaikka Euroopan maiden välillä on 
merkittäviä eroja, useimmissa maissa keskimääräiset 
jonotusajat ovat alle kuukauden mittaisia.

Korvaushoito on vallitseva opioidikäyttäjien hoitomuoto 
Euroopassa. Yleensä sitä annetaan avohoitona, 
mutta joissain maissa sitä on saatavana myös 
laitoshoitona. Korvaushoitoa tarjotaan yhä enemmän 
myös vankiloissa. (17) Myös omaa vastaanottoa 
pitävät yleislääkärit ovat yhä merkittävämpiä tällaisen 
hoidon tarjoajia, usein yhdistetyn hoidon järjestelyillä 
erikoishoitokeskusten kanssa. Opioidikorvaushoitoa on 
saatavana kaikissa EU:n jäsenvaltioissa sekä Kroatiassa ja 
Norjassa. Turkissa korvaushoito aloitettiin buprenorfiinin 
ja naloksonin yhdistelmähoitona vuonna 2010. Vuonna 
2009 noin 700 000 käyttäjän arvioidaan saaneen 
korvaushoitoa Euroopassa (katso luku 6). (18)

Laitoshoito 

Saatavilla olevien tietojen mukaan Euroopassa on 
vuoden 2009 aikana aloittanut laitoshoidon noin 44 000 
huumeidenkäyttäjää. (19) Yli puolet heistä mainitsee 
ensisijaiseksi huumeekseen opioidit (53 prosenttia), 
ja muut mainitsevat taas useimmiten kannabiksen 
(16 prosenttia), kokaiinin (8 prosenttia) ja muut stimulantit 
kuin kokaiinin (12 prosenttia). Useimmat laitoshoidon 
asiakkaat ovat nuoria, keskimäärin 31-vuotiaita miehiä, ja 
miesten määrä suhteessa naisiin on 3:1. (20)

Laitoshoito edellyttää, että asiakkaat yöpyvät 
hoitolaitoksessa useista viikoista useisiin kuukausiin. 
Monissa tapauksissa hoito-ohjelmien tavoitteena 
on opettaa asiakas pidättäytymään huumeiden 
käytöstä, eikä korvaushoitoa sallita. Huumevieroitus 

EMCDDA:n erityiskysymys huumehoidon 
rahoituksesta ja kustannuksista 

Näinä tiukan talouden aikoina kaikkiin valtionhallinnon 
menoihin kiinnitetään entistä tarkempaa huomiota. 
Tämä koskee myös hoitokustannuksia. EMCDDA:n tänä 
vuonna julkaisemassa erityiskysymyksessä tarkastellaan 
huumehoidon keskeisiä rahoituslähteitä tietyissä Euroopan 
maissa. Siinä esitetään tiivistetysti saatavilla olevat 
tiedot huumehoitopalvelujen rahoituksesta ja hoidon 
kustannuksista. 

Tämä julkaisu on saatavana painettuna versiona ja 
EMCDDA:n verkkosivustolla vain englanninkielisenä.

http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab16
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab19
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab9d
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab21
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab103
http://www.emcdda.europa.eu/stats09/hsrtab1
http://www.emcdda.europa.eu/stats09/hsrtab2
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/hsrtab3
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab7
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab10
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab19
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab21
http://www.emcdda.europa.eu/publications/selected-issues/treatment-costs
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(21) Katso vuoden 2011 tilastotiedotteen taulukot TDI-12, TDI-13 ja TDI-15.
(22) Kyselytutkimuksen toteutusaikana Liettualla ja Itävallalla ei ollut esittää kansallista huumausainestrategiaa.

on lyhytkestoinen lääkärin valvoma toimenpide, jonka 
tavoitteena on auttaa potilasta selviämään kroonisen 
huumeidenkäytön aiheuttamista vieroitusoireista. Se 
on yleensä ennakkoedellytys pitkäaikaisen, huumeista 
pidättäytymiseen perustuvan laitoshoidon aloittamiselle. 
Vieroitushoitoa tarjotaan yleensä muttei yksinomaan 
laitoshoitona sairaaloissa, erikoistuneissa hoitokeskuksissa 
tai laitoksissa, joissa on lääketieteellinen tai psykiatrinen 
osasto. 

Asiakkaille tarjotaan majoitus ja yksilöllisesti järjestettyä 
psykososiaalista hoitoa, minkä lisäksi he osallistuvat 
yhteiskuntaan kuntouttamiseen tähtäävään toimintaan. 
Tässä yhteydessä käytetään usein terapeuttista 
yhteisöpohjaista lähestymistapaa. Laitoshoitoa annetaan 
myös psykiatrisissa sairaaloissa, erityisesti asiakkaille, 
joilla on samanaikaisia psykiatrisia häiriöitä.

Kansallisten asiantuntijoiden vuonna 2008 tekemän 
selvityksen mukaan useimmissa Euroopan maissa 
psykososiaalista laitoshoitoa ja vieroituspalveluja tarjotaan 
kaikille niihin hakeutuville. Kuudentoista maan kansallisten 
asiantuntijoiden tietojen perusteella tällaiseen laitoshoitoon 
hakeutuvien asiakkaiden arvioidut jonotusajat vaihtelevat 
maittain. Keskimääräinen jonotusaika on 14 maassa alle 
kuukauden, Unkarissa useita kuukausia ja Norjassa 25 
viikkoa.

Sosiaalinen kuntoutus 
Huumehoitoasiakkaat ovat yleensä erittäin syrjäytyneitä, 
mikä saattaa estää asiakkaan täydellisen kuntoutumisen 
ja heikentää hoidon tuloksia. Vuoden 2009 tietojen 
mukaan useimmat huumehoitoon hakeutuneista 
asiakkaista olivat työttömiä (59 prosenttia), ja lähes joka 
kymmenenneltä puuttui vakinainen asunto (9 prosenttia). 
Huumehoitoasiakkailla on tavallisesti alhainen 
koulutustaso, ja heistä 37 prosenttia on ainoastaan 
peruskoulun käyneitä ja 4 prosenttia koulunkäynnin 
keskeyttäneitä. (21) Yhä laajemmin tunnustetaan, 
että syrjäytymistä ja leimautumista ehkäisevien 
palvelujen kehittäminen lisää sosiaalisen kuntoutuksen 
onnistumismahdollisuuksia ja parantaa asiakkaiden 
elämänlaatua (Lloyd, 2010).

Huumeidenkäyttäjien sosiaalista integraatiota 
paikallisyhteisöönsä pidetään keskeisenä osana kattavaa 
huumausainestrategiaa. Kuntoutuksessa keskitytään 
sosiaalisten valmiuksien parantamiseen, koulutuksen ja 
työllistettävyyden edistämiseen sekä asumistarpeisiin. 
Huumehoitoasiakkaiden sosiaalisiin tarpeisiin vastaaminen 
voi olla tärkeä huumeidenkäytön vähenemistä ja 

pitkäaikaisesta käytöstä pidättäytymistä edistävä tekijä 
(Laudet ym., 2009). 

Euroopan maista 21 ilmoittaa sisällyttäneensä 
kansalliseen huumausainestrategiaansa sosiaaliseen 
kuntoutukseen tähtääviä erityistoimia (22), joissa 
keskitytään pääasiallisesti huumeidenkäyttäjien 
asumis-, koulutus- ja työllistymistarpeisiin. Sosiaalisia 
kuntoutuspalveluja tarjotaan joko samanaikaisesti 
huumehoidon kanssa tai hoidon jälkeen, ja ne perustuvat 
huumehoitoon erikoistuneiden palvelujen ja terveys- ja 
sosiaalihuoltolaitosten yhteistyöhön.

Vaikka useimmat maat ilmoittavat toteuttavansa 
kuntoutujien asumiseen, koulutukseen ja työmarkkinoille 
osallistumiseen liittyviä toimenpiteitä, saatavilla olevien 
tietojen perusteella niiden nykyinen tarjonta ei riitä 
huumehoitopopulaation tarpeisiin. 

Asuminen

Pysyvän asunnon hankkiminen ja turvaaminen 
on kuntoutumisen keskeinen edellytys, sillä se 
auttaa asiakasta pysymään hoidossa ja ehkäisee 
uudelleensortumista (Milby ym., 2005). 

Euroopassa on saatavana vain vähän 
huumehoitoasiakkaiden asumistarpeista huolehtivia 
palveluja. Viimeaikaiseen kyselytutkimukseen vastanneista 
29 maasta alle kolmasosa ilmoittaa tarjoavansa 
hoitoasiakkaille hätämajoitusta (yhdeksän maata), 
tilapäisasuntoja (kahdeksan maata) tai tukiasuntoloita (viisi 
maata).

Vaikka tarjonta vaikuttaa Euroopan maissa melko 
vähäiseltä, useimmissa maissa riskiryhmille on tarjolla 
sosiaalisia asuntoja, joita vaihtelevassa määrin 
annetaan myös huumehoidossa oleville. Tällaista tuettua 
asumista järjestävät yleensä paikallisviranomaiset tai 
kansalaisjärjestöt. Oleskelun kesto vaihtelee, ja asunnon 
saannille voidaan asettaa tiettyjä ehtoja (esimerkiksi 
huumeettomuus tai hoitohenkilöstön valvonta). Joissakin 
maissa on erikseen huumehoidossa oleville henkilöille 
räätälöityjä asumispalveluja. Esimerkiksi 18 maassa 
heille tarjotaan hätämajoitusta (esimerkiksi yömajat, 
yösijan ja aamiaisen tarjoaminen), ja 20 maassa on 
saatavilla erilaista tilapäismajoitusta, kuten tukiasuntoloita. 
Itsenäinen asuminen voi olla tärkeä askel yhteiskuntaan 
sopeutumisessa, ja 12 maassa hoitoasiakkailla 
on ainakin jonkinlainen mahdollisuus tuettuun 
asumiseen, kun taas 15 maata ilmoittaa toteuttaneensa 
tukiasumisohjelmia, joilla helpotetaan oman asunnon 
saantia yleisillä asuntomarkkinoilla. Ranskassa on 
erikoistuneita hoitokeskuksia, jotka tarjoavat ”liukuvia” 

http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab12
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab13
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab15
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(23) KOM(2007) 199 lopullinen.
(24) Katso myös parhaiden käytäntöjen portaali.
(25) Katso vuoden 2011 tilastotiedotteen taulukko HSR-3 ja luku 6.

vuokrasuhteita. Keskus vuokraa asunnon ja asiakas asuu 
siinä alivuokralaisena pientä maksua vastaan. Samalla 
hänelle annetaan tukea päivittäisten asioiden hoidossa 
(esimerkiksi laskunmaksussa) ja taloudenpidossa. Koeajan 
läpäissyt asiakas pääsee virallisesti vuokralaiseksi. 

Koulutus

Hoidossa olevien huumeidenkäyttäjien koulutustarpeisiin 
voidaan vastata monin eri tavoin. Yleinen 
koulutusjärjestelmä on yksi vaihtoehto, mutta yksilölliset ja 
systeemiset tekijät, kuten alhaiset odotukset, leimautuminen 
ja epäonnistumisen pelko, voivat saada asiakkaat 
luopumaan kouluttautumisesta (Lawless ja Cox, 2000). 
Yhdessätoista maassa on tarjolla tukiohjelmia, joiden 
tavoitteena on helpottaa huumehoitoasiakkaiden pääsyä 
opiskelemaan yleisiin oppilaitoksiin. Lisäksi 15 maassa 
heitä hyväksytään sosiaalisesti haavoittuville ryhmille 
suunnattuihin koulutusohjelmiin. 

Ammatillinen tai tekninen koulutus auttaa hankkimaan 
ammattiin tai työhön vaadittavat käytännön taidot ja johtaa 
yleensä ammatilliseen pätevyyteen. Useimmissa maissa 
(20) huumehoitoasiakkaat saavat ammatillista koulutusta 
sosiaalisesti haavoittuville ryhmille suunnatuissa ohjelmissa, 
ja 16 maassa toteutetaan erikseen huumehoitoväestölle 
kehitettyjä ammatillisen koulutuksen hankkeita. 

Työllisyys

Työllisyys on sosiaalisen kuntoutuksen keskeinen 
osatekijä. Useiden Euroopan maiden kansallisissa 
työllisyysstrategioissa on varauduttu vastaamaan myös 
huumeidenkäyttäjien työllistämistarpeisiin. Työllistymistä 
parantavissa toimissa voidaan keskittyä kuntoutujien 
psyykkiseen puoleen (esimerkiksi henkilökohtainen kehitys, 
itsekuri, omanarvontunto, sopeutumiskyky) ja kuntoutuville 
huumeidenkäyttäjille voidaan tarjota vaihtoehtoinen 
vertaisryhmä ja uusia valmiuksia, jotka auttavat heitä 
sopeutumaan laajempaan yhteiskuntaan. Kaikkiaan 15 
maata ilmoittaa, että työllistyminen on huumehoidossa 
oleville asiakkaille laadittavan henkilökohtaisen 
hoitosuunnitelman tavanomainen ja vakiintunut tavoite. 

Tutkimusten mukaan työllisyys ja työllistettävyyden 
lisääminen parantavat huumehoidon tuloksia (Kaskutas 
ym., 2004), vaikuttavat myönteisesti terveyteen ja 
elämänlaatuun ja vähentävät rikoksentekoa (Gregoire 
ja Snively, 2001). Erilaiset tukijärjestelmät, kuten 
välityömarkkinat, joilla tarjotaan määräaikaisia 
suojatyöpaikkoja, voivat auttaa pitkäaikaistyöttömiä 
työllistymään avoimilla työmarkkinoilla. Nämä 

järjestelmät (esimerkiksi työskentely vammaisten tai 
sosiaalisesti syrjäytyneiden työllistämiseksi perustetuissa 
yrityksissä) on yleensä suunnattu heikommassa asemassa 
oleville yksilöille, ja niihin voi sisältyä sekä ansio- että 
vapaaehtoistyötä. 

Kahdessakymmenessä tietoja ilmoittaneista maista 
sosiaalisesti haavoittuville ryhmille suunnatuille 
välityömarkkinoille voivat osallistua myös huumehoidossa 
olevat henkilöt; 11 maassa on erikseen hoitoasiakkaille 
suunniteltuja välityöhankkeita. Esimerkiksi Irlannin 
työelämään valmistavassa Ready for Work -hankkeessa 
autetaan kodittomia, mutta myös huumeidenkäyttäjiä 
opiskelu- tai työpaikan hankkimisessa tarjoamalla heille 
valmennusta työelämään, palkattomia työkokeiluja 
sekä seurantatukea. Huumehoitoasiakkaita voidaan 
hyväksyä myös muihin työllistämisaloitteisiin. Yksi niistä 
on tuettu työllistyminen, jolla autetaan vammaisia ja 
muita heikommassa asemassa olevia ryhmiä hankkimaan 
työpaikka ja säilyttämään se. Kaikkiaan 17 maata 
ilmoittaa tuetun työllistymisen ohjelmien olevan avoinna 
myös huumehoitoasiakkaille, mutta vain neljässä maassa 
niiden tarjontaa pidetään riittävänä.

Haittojen vähentäminen
Huumausaineiden aiheuttamien haittojen ehkäisy ja 
vähentäminen on kansanterveydellinen tavoite kaikissa 
jäsenvaltioissa sekä EU:n huumausainestrategiassa (23). 
Palvelujen suunnittelua varten on nyt saatavana tietoa 
siitä, mitkä haittojen vähentämiseen tähtäävät toimenpiteet 
on tutkitusti osoitettu toimiviksi, sekä näiden toimenpiteiden 
yhteisvaikutusta käsitteleviä tutkimuksia (EMCDDA, 
2010b). (24)

Alan pääasiallisia toimia ovat opioidikorvaushoito sekä 
neulojen ja ruiskujen vaihto-ohjelmat, joilla pyritään 
vähentämään yliannostuskuolemia ja tartuntatautien 
leviämistä. Korvaushoitoa on ilmoitettu olevan saatavana 
kaikissa maissa, ja neulojen ja ruiskujen vaihto-ohjelmia 
kaikkialla muualla paitsi Turkissa. Viimeisten 20 vuoden 
aikana Euroopassa on ollut yleisenä suuntauksena haittoja 
vähentävien toimenpiteiden lisääminen ja vakiinnuttaminen 
sekä niiden yhdistäminen erilaisiin muihin terveydenhuolto- 
ja sosiaalipalveluihin. Haittojen vähentämiseen tähtäävien 
toimien painopiste ulottuu nyt 1980-luvun lopun HIV/
aids-epidemiaa laajemmalle: tavoitteena on kattaa 
huumeidenkäyttäjien terveydelliset ja sosiaaliset tarpeet. 
Erityisesti tämä koskee sosiaalisesti syrjäytyneitä. 

Korvaushoitoon hakeutuneiden asiakkaiden määrä kasvoi 
useimmissa maissa vuonna 2009. (25) Bulgariasta, Tšekistä, 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/com/2007/com2007_0199en01.pdf
http://www.emcdda.europa.eu/best-practice
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/hsrtab3
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Kreikasta, Unkarista, Latviasta, Liettuasta, Luxemburgista, 
Puolasta, Romaniasta ja Kroatiasta ilmoitettiin myös 
haittoja vähentävien matalan kynnyksen palvelujen käytön 
lisääntymisestä, ja Unkarissa neulojen ja ruiskujen vaihto-
ohjelmat ovat laajentuneet uusille alueille.

Useimmat Euroopan maat tarjoavat laaja-alaisia 
terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluja, joihin sisältyvät 
henkilökohtainen riskinarviointi ja neuvonta, kohdennettu 
tiedonjakelu ja turvallista käyttöä koskeva perehdytys. 
Muiden pistosvälineiden kuin neulojen ja ruiskujen 
jakaminen, kondomin käyttöön kannustaminen 
suonensisäisten huumeiden käyttäjien keskuudessa, 
tartuntatautien testaus ja neuvonta, lääkehoidon 
antaminen retroviruksia vastaan sekä virushepatiitin hoito 
ovat viime vuosina lisääntyneet. Malliennusteiden mukaan 
tehokkaimmiksi todettujen toimien (neulojen ja ruiskujen 
vaihto-ohjelmat, korvaushoito ja retroviruslääkitys) 
toteuttaminen pitkällä aikavälillä ja riittävän merkittävässä 
osassa kohdepopulaatiota vähentää HIV-tartuntojen 
määrää suonensisäisiä huumeita käyttävien keskuudessa; 
toimien vaikutus näyttäisi olevan suurin silloin, kun 
infektioaste on vielä alhainen (Degenhardt ym., 2010).

Ranskan kansallinen kansanterveyden ja lääketieteen 
tutkimusinstituutti (Inserm) teki vuonna 2010 haittojen 
vähentämistä koskevan monitieteisen tutkimuksen, 
jossa selvitettiin näyttöä huumeidenkäyttäjien 
infektioriskiä vähentävistä toimenpiteistä. Tutkimuksessa 
tarkasteltiin haittojen vähentämiseen liittyviä 
lääketieteellisiä, epidemiologisia, sosiologisia, 
taloudellisia ja kansanterveydellisiä puolia käsittelevää 
tieteellistä kirjallisuutta ja sen yhteydessä järjestettiin 
asiantuntijakuulemisia ja julkisia paneelikeskusteluja. 
Tutkimuksesta laaditussa yhteisessä asiantuntijaraportissa 
suositellaan, että haittoja vähentävistä toimintamalleista 
tehtäisiin erottamaton osa laajempaa terveydellisen 
eriarvoisuuden vähentämiseen tähtäävää strategiaa. 
Haittoja vähentävät palvelut olisi sisällytettävä muihin 
huumepalveluihin osana hoitojatkumoa. Vaikka 
ensisijaisena tavoitteena on ehkäistä huumeidenkäyttöä 
ja siirtymistä suonensisäisiin huumeisiin, suonensisäisten 
huumeiden käyttäjiä olisi myös autettava vähentämään 
injektoimiseen liittyviä riskejä. Raportissa suositellaan, 
että haittoja vähentävät toimenpiteet sisällytettäisiin osaksi 
henkilökohtaista tukisuunnitelmaa samaan tapaan kuin 
lääketieteelliset ja sosiaaliset toimenpiteet.

Laadunvalvonta 
Useimmat Euroopan maat toteuttavat huumehoidon ja 
-palvelujen laadunvarmistukseen tähtääviä toimenpiteitä. 
Näihin sisältyvät hoito-ohjeiden laatiminen, palvelujen 

laatuerojen mittaaminen, henkilöstön koulutus sekä 
sertifiointi- ja akkreditointimenettelyt. 

Eurooppalaiset laatustandardit 

Euroopan komission tilaamassa EQUS-tutkimuksessa 
pyritään saattamaan eurooppalaiset asiantuntijat ja 
sidosryhmät keskenään yhteisymmärrykseen kysynnän 
vähentämistoimiin liittyvistä nykyisistä laatustandardeista. 
Tässä yhteydessä on tavoitteena määritellä nykyistä 
selkeämmin ne vähimmäisstandardit, joita tähän asti on 
sovellettu sekä tutkittuun näyttöön perustuviin suosituksiin 
että organisatorisiin menettelyihin. EQUS-tutkimuksessa 
yritetään selkiyttää tilannetta jakamalla nämä standardit 
kolmeen ryhmään: rakenteellisiin standardeihin 
(esimerkiksi fyysinen ympäristö, saatavuus, henkilöstön 
kokoonpano ja pätevyys), prosessistandardeihin 
(esimerkiksi yksilöllistetty suunnittelu, yhteistyö muiden 

Huumeidenkäyttäjien osallistuminen hoidon 
suunnitteluun

Toimintamalli hoitopalvelujen käyttäjien osallistumisesta 
terveyspolitiikkaan nousi tietoisuuteen vuonna 1986, kun 
Maailman terveysjärjestö antoi Ottawan julkilausuman 
uudesta kansanterveyttä ja terveydenhuollon tarjoamista 
koskevasta asialistasta. Huumeidenkäyttäjien aktiivisesta 
osallistumisesta hoitopalvelujen suunnitteluun keskusteltiin 
kuitenkin jo 1970-luvulla Alankomaissa. 

Euroopan haittojen vähentämisen verkosto (European 
Harm Reduction Network) on äskettäin alkanut koota 
hakemistoa huumeidenkäyttäjien järjestöistä Euroopassa 
helpottaakseen järjestöjen osallistumista päätöksentekoon 
kansallisesti ja Euroopan tasolla. 

Käyttäjien osallistumisen muodot ja tavoitteet vaihtelevat 
(Bröring ja Schatz, 2008). Tällaiseen toimintaan 
voivat sisältyä esimerkiksi palvelujen saatavuudesta 
ja laadusta tehtävät kyselytutkimukset käyttäjille, 
käyttäjien kuuleminen hoitohenkilöstön valinnasta, 
käyttäjien työskentely erityistyöryhmissä uusien 
palvelujen kehittämiseksi ja käyttäjäorganisaatioiden 
osallistuminen terveyden edistämisen ja huumepolitiikan 
suunnitteluun. Huumeidenkäyttäjien järjestöt ovat usein 
mukana antamassa vertaistukea ja tartuntatautien 
ehkäisemiseen tähtäävää koulutusta sekä laatimassa uutta 
tiedotusmateriaalia, jolla tuetaan verkottumista ja autetaan 
lisäämään yleistä tietoisuutta huumeidenkäyttäjien 
keskeisistä ongelmista (Hunt ym., 2010). Käyttäjien 
osallistuminen voi olla hyvinkin käytännöllinen ja eettinen 
tapa varmistaa palvelujen laatu ja hyväksyttävyys. 
Huumeidenkäyttäjät tarvitsevat kuitenkin asianmukaista 
tukea, jotta heillä olisi valmiudet tällaiseen työskentelyyn ja 
jotta heidän osallistumisensa päätöksentekoon onnistuisi. 

Katso myös Euroopan haittojen vähentämisen verkoston 
verkkosivusto.

http://www.eurohrn.eu/
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(26) Lisätietoja on parhaiden käytäntöjen portaalissa. 

virastojen kanssa, potilasrekisterin pitäminen) ja 
tulosstandardeihin (potilaiden ja henkilöstön tyytyväisyys, 
hoitotavoitteiden asettaminen ja mittaus). Tutkimuksen 
tulokset on tarkoitus julkistaa vuoden 2011 lopussa, ja 
Euroopan komissio hyödyntää niitä laatiessaan ehdotusta 
EU:n yhteisymmärryksestä, jonka se toimittaa neuvoston 
hyväksyttäväksi vuonna 2013. (26) 

Henkilöstön koulutus

Huumeidenkäyttöön liittyvä henkilöstökoulutus ja 
täydennyskoulutus ovat erittäin tärkeitä palvelujen 
laadun varmistamiseksi. Äskettäisen tilapäisen 
tiedonkeruuhankkeen tulokset osoittavat, että kaikilla 
tietoja ilmoittaneilla 27 maalla on huumeriippuvuuteen 
liittyviä erityiskoulutusohjelmia, jotka liittyvät 
pääasiallisesti lääkintä- ja hoitoalan, psykologin ja 
sosiaalityöntekijän ammatteihin. Joidenkin maiden 
korkeakouluissa on riippuvuuden hallintaan erikoistuneita 
opintolinjoja, ja muutamissa muissa maissa näitä 
erikoisopintoja voi suorittaa jatko-opintoina tai 
täydennyskoulutuksena. Kaikkein jäsentyneintä ja 
kehittyneintä riippuvuuteen liittyvä koulutustoiminta on 
lääketieteen alalla. Riippuvuuden hoito on vakiintunut 
lääketieteen erikoisalaksi kolmessa maassa. Tšekissä 
riippuvuuslääketiede hyväksyttiin lääketieteen erikoisalaksi 
vuonna 1980 ja vuonna 2008 otettiin käyttöön 
ei-lääketieteellinen ”riippuvuustyöntekijän” ammattinimike. 
Alankomaissa perustettiin vuonna 2007 kaksivuotinen 
riippuvuuslääketieteen erikoistumismoduuli. Saksassa voi 
suorittaa huumausaineiden käyttöön ja huumeriippuvuuden 
keskusteluhoitoon liittyviä jatko-opintoja sekä 
heroiinihoitoon liittyvän opintomoduulin. ”Lääketieteellisen 
täydennyskoulutuksen” kaltaisten lähestymistapojen 
tehokkuudesta on edelleen vain vähän pitävää 
näyttöä. Hiljattain on ehdotettu vuorovaikutteisempaa, 
”ammatilliseksi täydennyskoulutukseksi” kutsuttua 
lähestymistapaa (Horsley ym., 2010), joka koskee 
yleislääkärien koulutusta monilla aloilla, kuten 
viestinnässä, hallinnoinnissa ja terveyden edistämisessä, 
mutta sen toimivuutta ei ole vielä testattu.

Huumelainsäädännön noudattamisen 
valvonta ja huumerikokset 
Huumausaineita koskevan lainsäädännön noudattamisen 
valvonta on tärkeä osa kansallista ja Euroopan unionin 
huumausainepolitiikkaa. Se kattaa laajan kirjon 
toimenpiteitä, joiden toteuttamisesta vastaavat pääasiassa 
poliisi ja poliisin kaltaiset laitokset (esimerkiksi tulli). 
Näihin toimenpiteisiin kuuluvat peiteoperaatiot, joita 
tarkastellaan lyhyesti seuraavassa. Huumelainsäädännön 

valvontatoimia koskevat tiedot ovat usein sangen 
vaatimattomia ja vaikeammin saatavissa kuin muilla 
huumepolitiikan osa-alueilla. Yksi merkittävä poikkeus ovat 
kuitenkin huumerikoksia koskevat tiedot, joita tarkastellaan 
tämän osan lopussa. 

Peiteoperaatiot 

Kovan tason huumerikollisten tehokas syytteeseenpano 
ja järjestäytyneiden huumejakeluverkostojen 
hajottaminen ovat EU:n nykyisen huumausaineita 
koskevan toimintasuunnitelman keskeisiä tavoitteita, 
joilla pyritään tarjonnan vähentämiseen. Tämä asettaa 
lainvalvontaviranomaisille merkittäviä haasteita, sillä 
useimmat huumerikokset paljastuvat vain aktiivisilla 
lainvalvontatoimilla (EMCDDA, 2009a). Tämä koskee 
erityisesti huumeiden välitykseen ja tukkukauppaan 
liittyviä vakavia rikoksia, joita tekevät yleensä erittäin 
taitavasti toimintansa salaavat henkilöt ja rikollisjärjestöt.

Vakavan huumerikollisuuden torjunnassa Euroopan 
lainvalvontalaitokset soveltavat yhä yleisemmin 
peitetutkintamenetelmiä, joissa käytetään sekä 
tekniikkaa (esimerkiksi salakuuntelua tai elektronista 
tarkkailua) että peitetehtävissä toimivia henkilöitä. 
Peitetehtäviin voi osallistua sekä poliisiviranomaisia 
(peitetutkintaa suorittavia poliiseja) että poliisin 
valvonnassa työskenteleviä yksityishenkilöitä 
(tiedonantajia). Peitetutkinta on laillisesti sallittua kaikissa 
EU:n 27 jäsenvaltiossa. 

Huumekaupan verkostoihin kohdistuvassa peitetutkinnassa 
pyritään keräämään luotettavaa tietoa verkoston 
jäsenten henkilöllisyydestä ja tehtävistä, paljastamaan 
salakuljetusreittejä, -kohteita ja -varastoja ja saamaan 
selville huumetoimitusten aikoja ja paikkoja. Poliisit 
tai tiedonantajat joutuvat usein soluttautumaan 
rikollisverkostoihin, joissa suhtaudutaan varsin 
epäluuloisesti ulkopuolisiin ja vältetään huolellisesti 
vuotamasta tietoja verkoston alemmille tasoille. 
Tiedustelutiedon keruussa on pääasiallisena tavoitteena 
selvittää huumeverkostojen toimintaa ja niiden jäsenten 
tehtäviä. 

Peitetoimet voivat olla lainsäädännöllisesti ongelmallisia, 
etenkin jos niihin liittyy rikokseen yllyttämistä. Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuin vahvisti peitetehtävissä 
toimivien ”yllyttäjien” käytössä noudatettavat keskeiset 
periaatteet asiassa Teixeira de Castro v. Portugali vuonna 
1998 antamassaan tuomiossa. Siinä katsotaan, että 
peitetutkintamenetelmiä käytettäessä ei saa loukata 
kenenkään oikeutta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin. 
Sen vuoksi lainvalvontaviranomaiset eivät koskaan 
saisi käyttää tutkinnan kohteena olevaan henkilöön 

http://www.emcdda.europa.eu/themes/best-practice/standards
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(27) Katso Euroopan huumausaineita koskeva oikeustietokanta, jossa on yleiskatsaus Euroopassa tehtäviin valvottuihin läpilaskuihin liittyvistä 
oikeudellisista näkökohdista.

(28) Keskustelua huumausaineiden ja rikollisuuden välisistä suhteista sekä huumausainerikoksen määritelmä, katso EMCDDA (2007b).

sellaista vaikutusvaltaa, joka yllyttää hänet tekemään 
sellaisen rikoksen, jota hän ei muissa olosuhteissa tekisi. 
Lainvalvontaviranomaisilla on siis oltava kohdehenkilöstä 
”perusteltuja epäilyjä”, ennen kuin ne voivat käynnistää 
peitetutkinnan. Useimmissa jäsenvaltioissa kolmannen 
osapuolen yllyttäminen rikokseen on kielletty. 

Peitetoimista säädetään kansallisissa oikeussäännöissä ja 
hallinnollisissa määräyksissä, joilla pyritään varmistamaan 
oikeusvaltioperiaatteen noudattaminen ja peitetehtävissä 
toimivien poliisien turvallisuus. Eri valtioiden laeissa ja 
asetuksissa on eroja, mutta tavallisesti peitetoiminnan 
yleinen toimintakehys määritellään lailla ja sitä koskevat 
yksityiskohtaiset säännökset asetuksilla. Nämä asetukset 
ovat harvoin julkisia. Muita peitetutkintaan liittyviä 
tietoja, kuten vuosittain toteutettujen toimien lukumäärää, 
ei tavallisesti julkisteta. Tutkimukset kuitenkin osoittavat, 
että esimerkiksi Alankomaissa toteutettiin vuonna 2004 
yhteensä 34 peiteoperaatiota, joista 12 johti rikostutkintaan 
tai syytteeseenpanoon (Kruisbergen ym., 2011).

Useimmissa EU:n jäsenvaltioissa peitetutkinnan aloittamiseen 
tarvitaan oikeusviranomaisen lupa, ja useimmat operaatiot 
on tehtävä ylemmän viranomaisen, tavallisesti syyttäjän 
tai tuomioistuimen valvonnassa. Jäsenvaltioista 13:ssa on 
annettu suhteellisuus- ja toissijaisuussäännöksiä, joiden 
mukaan peitetutkinnan on oltava oikeasuhteinen tutkittuun 
huumerikokseen nähden eli rikoksen on oltava riittävän 
vakava oikeuttaakseen peitetoimet. Ennen peitetutkintaan 
ryhtymistä on varmistettava, ettei millään muulla 
yksityisyyttä paremmin suojaavalla lainvalvontatoimella 
päästäisi samaan lopputulokseen. 

Uskottavan ammatin ja tulonlähteen luomiseksi 
peitetehtävissä toimiville poliiseille käytetään erilaisia 
operatiivisia peitejärjestelyjä, kuten tekaistuja 
henkilöpapereita ja peiteorganisaatioita. Ne ovat sallittuja 
useimmissa jäsenvaltioissa. 

Peitetehtävissä käytetään monia eri menetelmiä. 
Esimerkiksi huumeiden peiteostojen ensisijaisena 
tavoitteena on pidättää laittomien huumausaineiden 
myyjiä itse teossa. Toinen yleinen menetelmä ovat valvotut 
läpilaskut, joissa sallitaan laittomien lähetysten kuljetus 
valtioiden rajojen yli ja niiden alueella toimivaltaisten 
viranomaisten tieten ja valvonnassa. Lähetykset voivat 
sisältää huumeita tai niiden lähtökemikaaleja, aseita, 
savukkeita, laittomassa toiminnassa hankittua rahaa tai 
jopa ihmisiä. Euroopassa useimmat valvotut läpilaskut 
liittyvät huumelähetyksiin (Euroopan unionin neuvosto, 
2009), ja ne voidaan kansallisen lainsäädännön 
mukaan toteuttaa peitetehtävissä toimivien poliisien tai 
tiedonantajien saattamina tai teknisesti valvottuina. (27) 

Huumerikokset

Pääasiassa poliisilta peräisin olevat perustason ilmoitukset 
huumausainerikoksista ovat ainoita rutiininomaisesti 
Euroopassa saatavilla olevia tietoja huumausaineisiin 
liittyvästä rikollisuudesta. (28) Nämä tiedot koskevat 
yleensä esimerkiksi huumausaineiden käyttöä (käyttö 
ja hallussapito käyttöä varten) ja tuotantoa (valmistus, 
salakuljetus ja välitys), mutta joissakin maissa voidaan 
tehdä ilmoituksia myös toisentyyppisistä rikoksista 
(esimerkiksi huumausaineiden lähtökemikaaleista).

Huumausainerikoksia koskevat tiedot ovat suoria 
indikaattoreita lainvalvonnan aktiivisuudesta, koska 
ne ovat yhteisymmärrykseen perustuvia rikoksia, joista 
mahdolliset uhrit eivät tee rikosilmoitusta. Niitä pidetään 
usein huumeiden käytön ja salakuljetuksen epäsuorina 
indikaattoreina, joskin tietoihin sisältyvät vain sellaiset 
huumausaineisiin liittyvät toiminnot, jotka ovat tulleet 
lainvalvontaelinten tietoon. Lisäksi niissä voivat näkyä 
myös kansalliset erot lainsäädännössä, painopistealueissa 
ja resursseissa. Myös kansalliset tietojärjestelmät 
voivat poiketa toisistaan, erityisesti kirjaamis- ja 
raportointikäytäntöjen osalta. Näistä syistä maiden 
kelvollinen vertailu on hankalaa. Onkin järkevämpää 
vertailla suuntauksia kuin absoluuttisia lukuja.

Aiempina vuosina todettu ilmoitettujen huumerikosten 
määrän kasvu hidastui yleisesti vuonna 2009. 
EU-indeksi perustuu 21 jäsenvaltion toimittamiin tietoihin, 
jotka edustavat 95:tä prosenttia Euroopan unionin 

Poliisikoulutus Euroopassa

Euroopan poliisiakatemia (Cepol) on Euroopan unionin 
virasto, joka toimii kansallisten poliisikoulutuslaitosten 
yhteistyöverkostona. Yksi sen keskeisistä tehtävistä on tarjota 
alan koulutusta ylemmille poliisiviranomaisille. Cepol järjestää 
vuosittain noin sata erilaista kurssia Euroopan poliisivoimille 
keskeisistä aiheista. Sen päätavoitteena on edistää yhteistä 
eurooppalaista lähestymistapaa poliisitoimintaan.

Cepol on laatinut oman koulutustoimintansa ja EU:n 
jäsenvaltioiden koulutustoiminnan tueksi yhteisiä opinto-
ohjelmia, jotka on suunnattu eri kohderyhmille, kuten 
ylemmille virkamiehille, tutkijoille ja tutkinnanjohtajille, 
mutta myös kansallisten hallitusten edustajille ja 
poliisikoulutuslaitoksille. Huumekaupan yhteisessä 
opinto-ohjelmassa käsitellään yleisesti kansainvälistä 
huumetilannetta, huumelainsäädäntöä, laittomiin 
aineisiin liittyviä perustietoja, kansainvälistä yhteistyötä, 
poliisityön nykyisiä strategioita ja eri rikoslajeihin liittyviä 
taktisia toimintavaihtoehtoja, kuten peitetutkintaa, sekä 
huumerikollisuuteen mutta myös ehkäisevään huumetyöhön 
ja kysynnän vähentämiseen liittyviä haasteita.

http://www.emcdda.europa.eu/html.cfm/index44352EN.html
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(29) Katso vuoden 2011 tilastotiedotteen kuvio DLO-1 ja taulukko DLO-1.
(30) Katso vuoden 2011 tilastotiedotteen taulukko DLO-2.
(31) Katso vuoden 2011 tilastotiedotteen kuvio DLO-1 ja taulukko DLO-5.
(32) Katso vuoden 2011 tilastotiedotteen taulukko DLO-3.
(33) Katso vuoden 2011 tilastotiedotteen kuvio DLO-3 ja taulukko DLO-6.
(34) Katso vuoden 2011 tilastotiedotteen kuvio DLO-3 ja taulukko DLO-8.
(35) Katso vuoden 2011 tilastotiedotteen kuvio DLO-3 ja taulukko DLO-7.
(36) EU:n rangaistuslaitoksissa oli 1. syyskuuta 2009 yli 640 000 henkilöä. Lisää Euroopan vankiloita koskevia tietoja on saatavissa Euroopan neuvoston 

sivustolta. 

15–64-vuotiaasta väestöstä. Tämän indeksin mukaan 
ilmoitettujen huumausainerikosten määrä kasvoi arviolta 
21 prosenttia vuosina 2004–2009. Jos kaikki raportoivat 
maat otetaan huomioon, tiedot osoittavat, että suuntaus on 
kasvava 18 maassa ja tasainen tai yleisesti ottaen laskeva 
yhdeksässä maassa kyseisellä ajanjaksolla. (29) 

Huumausaineiden käyttöön ja kauppaan liittyvät rikokset

Huumausainerikosten jakautuminen huumausaineiden 
käyttöön liittyviin rikoksiin ja kauppaan liittyviin rikoksiin 
ei ole muuttunut merkittävästi. Useimmissa Euroopan 
maissa (22) käyttöä tai käyttöön tarkoitettua hallussapitoa 
koskevat rikokset muodostivat yhä suuremman ryhmän 
huumerikoksista vuonna 2009: suurimmat luvut (81–
94 prosenttia) ilmoitettiin Virosta, Espanjasta, Ranskasta, 
Unkarista, Itävallasta ja Ruotsista. (30) 

Aiempina vuosina havaittu käyttöä koskevien rikosten 
lukumäärän kasvu hidastui vuonna 2009. Vuosina 2004–
2009 käyttöä koskevat huumausainerikokset lisääntyivät 
15:ssä ilmoituksen tehneistä maista. Vain Bulgariassa, 
Saksassa, Virossa, Maltalla, Itävallassa ja Norjassa 
ne vähenivät koko ajanjakson ajan. Kaiken kaikkiaan 
käyttörikosten määrä kasvoi Euroopan unionissa arviolta 
29 prosenttia vuosina 2004–2009. 

Huumausainekauppaan liittyvien rikosten määrä on pysynyt 
ennallaan vuodesta 2007, tosin sen arvioidaan hieman 
kasvaneen vuosina 2004–2009: Euroopan unionissa 
keskimääräinen kasvu oli seitsemän prosenttia. Tällä 
ajanjaksolla 15 maata ilmoitti tarjontaan liittyvien rikosten 
lisääntymisestä ja kolme niiden yleisestä vähenemisestä. (31)

Suuntaukset huumausaineittain

Kannabis on edelleen huumausainerikoksia koskevissa 
raporteissa useimmiten mainittu huume Euroopassa. (32) 
Valtaosassa Euroopan maita kannabikseen liittyvien 
rikosten osuus oli 50–75 prosenttia ilmoitetuista 
huumausainerikoksista vuonna 2009. Muita 
huumausaineita koskevia rikoksia oli kannabisrikoksia 
enemmän vain kolmessa maassa: Tšekissä ja Latviassa 
(metamfetamiini, 55 ja 27 prosenttia) sekä Maltalla 
(kokaiini, 36 prosenttia).

Kannabikseen liittyvien huumerikosten määrä lisääntyi 
vuosina 2004–2009 niissä 11 maassa, joista saatiin 
tietoa, ja kasvua oli EU:ssa keskimäärin 20 prosenttia 

(kuvio 4). Suuntaus on laskeva Ranskassa, Italiassa, 
Kyproksella, Maltalla ja Alankomaissa. (33) 

Vuosina 2004–2009 kokaiinirikokset lisääntyivät 
11 raportoivassa maassa, kun taas Bulgariassa, Saksassa, 
Italiassa, Itävallassa ja Kroatiassa suuntaus oli laskeva. 
Koko Euroopan unionissa kokaiinirikokset lisääntyivät 
samalla ajanjaksolla noin 39 prosenttia, joskin kahtena 
viime vuonna oli havaittavissa tasoittumista. (34)

Heroiinirikosten määrä laski hieman vuonna 2009. 
Näissä rikoksissa EU:n keskiarvo kasvoi 22 prosenttia 
vuosina 2004–2009. Heroiinirikosten määrä on 
kasvanut 11 raportoivassa maassa, kun taas Bulgaria, 
Saksa, Malta, Alankomaat ja Itävalta ilmoittivat niiden 
vähenemisestä vuosina 2004–2009. (35)

Amfetamiineihin liittyvien rikosten määrä laski hieman 
Euroopan unionissa vuonna 2009, tosin yleinen suuntaus 
näyttää olevan nouseva, sillä arvioitua kasvua oli 
16 prosenttia vuosina 2004–2009. Sen sijaan ekstaasiin 
liittyvät rikokset puolittuivat samana aikana (54 prosentin 
lasku).

Terveydenhuollon ja sosiaalisen tuen 
toimenpiteet vankiloissa
Euroopan unionissa huumausainerikoksista tuomittujen 
vankien osuus on 3–53 prosenttia vankilaväestöstä. Puolet 
maista ilmoittaa heidän osuudekseen 9–25 prosenttia. (36) 
Lisäksi tuntematon määrä muita rikollisia on 
tuomittu huumausaineriippuvuuden vuoksi tehdyistä 
omaisuusrikoksista tai muista huumausaineisiin liittyvistä 
rikoksista. 

Vankilaväestön huumeidenkäyttö

Vankiloiden huumeidenkäyttöä koskevissa tutkimuksissa 
ei vieläkään käytetä riittävän yhtenäisiä menetelmiä 
(Carpentier ym., 2011). Tutkimukset kuitenkin osoittavat, 
että huumausaineiden käyttö on vankien keskuudessa 
edelleen muuta väestöä yleisempää. Useista vuodesta 
2006 alkaen tehdyistä tutkimuksista saatujen tietojen 
mukaan huumeidenkäytön esiintyvyydessä vankien 
keskuudessa on huomattavaa vaihtelua: esimerkiksi 
joissain maissa vain 8 prosenttia vastaajista ilmoitti 
joskus käyttäneensä laittomia huumeita ennen 
vankilaan joutumista, kun taas toisissa maissa luku oli 

http://www.emcdda.europa.eu/stats11/dlofig1
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/dlotab1
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/dlotab2
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/dlofig1
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/dlotab5
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/dlotab3
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/dlofig3
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/dlotab6
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/dlofig3
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/dlotab8
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/dlofig3
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/dlotab7
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/prisons/space_i_EN.asp
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/prisons/space_i_EN.asp
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(37) Katso vuoden 2011 tilastotiedotteen taulukot DUP-1, DUP-2 ja DUP-105.
(38) Katso vuoden 2011 tilastotiedotteen taulukot DUP-3 ja DUP-105.

jopa 65 prosenttia. Myös kaikkein vahingollisimmat 
huumeidenkäytön muodot voivat keskittyä vankiloihin. 
Eräissä tutkimuksissa 5–31 prosenttia haastatelluista 
ilmoitti joskus käyttäneensä suonensisäisiä huumeita. (37)

Vankilaan tullessaan useimmat käyttäjät vähentävät 
huumeiden käyttöä tai lopettavat sen kokonaan 
pääasiassa päihteiden hankintaongelmien vuoksi. Yleisesti 
tunnustettu tosiasia on kuitenkin se, että huumeita pääsee 
useimpiin vankiloihin kaikista niiden tarjonnan karsimiseksi 
tehdyistä toimenpiteistä huolimatta. Vuodesta 2006 alkaen 
tehtyjen tutkimusten mukaan arviolta 1–51 prosenttia 
vangeista on käyttänyt huumeita vankilassa. Yleisimmät 

vankien käyttämät huumausaineet ovat kannabis ja sen 
jälkeen kokaiini ja heroiini. (38) Vankilaympäristö saattaa 
myös edistää huumeidenkäytön aloittamista tai siirtymistä 
vahingollisempiin huumeidenkäytön muotoihin. Esimerkiksi 
Belgiassa vuonna 2008 tehdyssä tutkimuksessa yli 
kolmasosa huumausaineita käyttävistä vangeista ilmoitti 
aloittaneensa vankilassa jonkin uuden huumeen käytön, ja 
yleensä se oli heroiini (Todts ym., 2009). Suonensisäisiä 
huumeita vankiloissa käyttävät vaikuttavat käyttävän 
yhteisiä ruiskuja ja neuloja vankilan ulkopuolista väestöä 

Kuvio 4: Ilmoitukset huumausaineiden käyttöön tai hallussapitoon 

ja huumausaineiden tarjontaan liittyvistä rikoksista EU:n 

jäsenvaltioissa: indeksoidut suuntaukset vuosina 2004–2009 ja 

ilmoitusten määrän jakautuminen huumausaineittain vuonna 2009
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Huom. Nämä suuntaukset kuvaavat saatavilla olevia tietoja 
EU:n jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten tekemien 
huumausainerikosilmoitusten määrästä (rangaistavat teot ja 
muut); kaikki sarjat on indeksoitu lähtötasoon 100 vuonna 2004 
ja painotettu kansallisen väestökoon mukaan EU:ta koskevan 
yleissuuntauksen selvittämiseksi. Huumausaineittain esitetty 
jaottelu viittaa ilmoitusten kokonaismäärään vuonna 2009. 
Katso lisätietoja vuoden 2011 tilastotiedotteen kuvioista DLO-4 
ja DLO-5.

Lähde: Reitoxin kansalliset yhteyspisteet.

Huumemarkkinoita, huumerikoksia ja tarjonnan 
vähentämistä kuvaavien indikaattoreiden 
kehittäminen Euroopassa 

Laittomien huumeiden tarjontaan liittyvän seurannan 
tehostaminen Euroopassa on yksi EU:n nykyisen 
huumausainestrategian ja huumausaineita koskevan 
toimintasuunnitelman ensisijaisista tavoitteista. Euroopan 
komissio julkaisi lokakuussa 2010 valmisteluasiakirjan 
huumausaineiden tarjontaan liittyvän tiedonkeruun 
parantamisesta (1), minkä jälkeen komissio ja EMCDDA 
käynnistivät prosessin Euroopan huumetarjonnan 
seurantaindikaattorien kehittämiseksi järjestämällä yhdessä 
ensimmäisen huumetarjonnan indikaattoreita käsittelevän 
eurooppalaisen konferenssin. (2)

Yleinen viitekehys laittomien huumeiden tarjonnan 
seurannalle Euroopassa keskittyy kolmelle osa-alueelle: 
huumemarkkinoihin, huumerikoksiin ja huumeiden tarjonnan 
vähentämiseen. Kolmessa työryhmässä laaditaan vuonna 
2011 EMCDDA:n avustuksella kullekin osa-alueelle oma 
etenemissuunnitelma, jossa määritetään lyhyen, keskipitkän 
ja pitkän aikavälin tavoitteet. Erityistä huomiota kiinnitetään 
kunkin osa-alueen nykyisten tiedonkeruujärjestelmien 
standardointi-, laajennus- ja parannusmahdollisuuksiin ja 
lisäksi käynnistetään kohdennettua tutkimusta.

Huumemarkkinoiden osalta tulevassa toiminnassa 
keskitytään huumeiden hintoja ja puhtautta koskevien 
tietosarjojen parantamiseen ja rikosteknisten tietojen 
hyödyntämismahdollisuuksiin. Huumerikosten alalla 
on tavoitteena kehittää yhtenäinen eurooppalainen 
huumerikosten seurantaväline ja laatia Euroopan sisäistä 
huumetuotantoa kuvaavia indikaattoreita. Lisäksi on 
tärkeää määrittää alan tutkimuksen painopisteet. Poliisilla 
ja rikosoikeudellisilla virastoilla on ratkaiseva osuus 
huumetarjonnan vähentämisen seurannassa. Aihetta on 
tutkittu vähän, joten työ aloitetaan kartoitustoimilla yleiskuvan 
saamiseksi tarjonnan vähentämiseen tähtäävästä toiminnasta 
Euroopassa. Lähtökohtana käytetään EMCDDA:n vuonna 
2011 käynnistämää kyselytutkimusta, jossa selvitetään 
huumelainsäädännön valvontaan erikoistuneiden yksiköiden 
olemassaoloa, tehtäviä ja käytäntöjä. 

(1) SEC(2010) 1216 lopullinen (saatavilla verkossa).
(2) Konferenssin päätelmät ovat saatavilla verkossa.

http://www.emcdda.europa.eu/stats11/duptab1
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/duptab2
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/duptab105
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/duptab3
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/duptab105
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/dlofig4
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/dlofig5
http://www.europarl.europa.eu/registre/docs_autres_institutions/commission_europeenne/sec/2010/1216/COM_SEC(2010)1216_EN.pdf
http://www.emcdda.europa.eu/publications/supply-indicator-conference-2010/conclusions
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(39) Katso vuoden 2011 tilastotiedotteen taulukko INF-117 ja Reitoxin kansalliset raportit Maltasta (2005) ja Tšekistä (2010).
(40) YK:n yleiskokouksen päätöslauselma A/RES/45/111 vankien terveydenhoidon periaatteista (saatavilla verkossa). 
(41) EUVL L 165, 3.7.2003, s. 31.
(42) Katso vuoden 2011 tilastotiedotteen taulukko HSR-7. 
(43) Katso vuoden 2011 tilastotiedotteen taulukko HSR-9.

useammin. Tämä herättää kysymyksiä tartuntatautien 
mahdollisesta leviämisestä vankilaväestössä. 

HIV ja virushepatiitti suonensisäisiä huumeita käyttävien 
vankien keskuudessa

Suonensisäisiä huumeita käyttävien vankien HIV-
infektioista Euroopassa on saatavana vain vähän tietoa. 
Tiedot puuttuvat etenkin maista, joissa suonensisäiseen 
käyttöön liittyvien infektioiden esiintyvyys on suurin. 
Vuodesta 2004 lähtien tietoja ilmoittaneiden kahdeksan 
maan (Bulgaria, Tšekki, Espanja, Unkari, Malta, Suomi, 
Ruotsi ja Kroatia) välillä (39) ei ole havaittavissa merkittäviä 
eroja HIV:n levinneisyydessä vankiloissa testattujen 
injektiokäyttäjien keskuudessa muissa ympäristöissä 
testattuihin injektiokäyttäjiin verrattuna, mutta tämä 
tulos saattaa osittain johtua tietojen rajallisuudesta. 
Seitsemässä maassa HIV:n esiintyvyys injektiokäyttäjien 
keskuudessa oli enimmäkseen vähäistä (0–7,7 prosenttia), 
kun taas Espanjassa se oli 39,7 prosenttia. HCV- eli 
C-hepatiittivirusinfektion levinneisyydestä vankiloissa 
olevien injektiokäyttäjien keskuudessa raportoitiin 
tietoja kaikkiaan kahdeksasta maasta, joissa se vaihteli 
11,5 prosentista (Unkari) 90,7 prosenttiin (Luxemburg). 
Tšekissä, Luxemburgissa ja Maltalla HCV-infektiot 
ovat yleisempiä vankilaympäristössä kuin muissa 
ympäristöissä testatuilla injektiokäyttäjillä. HBV-
infektioiden (B-hepatiittiviruksen pinta-antigeenin vasta-
aine) levinneisyydestä vankiloiden injektiokäyttäjien 
keskuudessa on saatavana tietoja neljästä maasta: 
Bulgariasta (11,6 prosenttia vuonna 2006), Tšekistä 
(15,1 prosenttia vuonna 2010), Unkarista (0 prosenttia 
vuonna 2009) ja Kroatiasta (0,5 prosenttia vuonna 2007).

Vankien terveydenhoito Euroopassa 

Etenkin suonensisäisiä huumeita pitkään käyttäneillä 
vangeilla on usein monia vaikeita terveysongelmia, 
jotka vaativat monitieteistä lähestymistapaa ja 
erikoistunutta lääkärinhoitoa. Vangeilla on oikeudellisesta 
asemastaan huolimatta syrjimätön oikeus yhteiskunnan 
tarjoamaan terveydenhuoltoon (40), ja vankiloiden 
terveydenhuoltopalvelujen pitäisi kyetä tarjoamaan hoitoa 
huumeidenkäytöstä aiheutuviin ongelmiin olosuhteissa, 
jotka ovat verrattavissa vankiloiden ulkopuoliseen 
maailmaan (CPT, 2006). Vaikka tämä yleinen tasa-
arvon periaate tunnustetaan Euroopan unionissa 
huumausaineiden väärinkäyttöön liittyvien terveyshaittojen 
ehkäisemisestä ja vähentämisestä 18. kesäkuuta 2003 
annetussa neuvoston suosituksessa (41) ja vaikka EU:n 

uudessa huumausaineita koskevassa toimintasuunnitelmassa 
(2009–2012) kehotetaan panemaan tämä periaate 
täytäntöön, vankien terveydenhuoltopalvelut ovat usein 
huonommat kuin muun väestön. 

Huumeidenkäyttäjille annettava tuki vankiloissa 

Euroopan maissa vangeille tarjotaan paljon erilaisia 
huumeidenkäyttöä ja sen aiheuttamia ongelmia koskevia 
palveluja: tietoa huumeista ja terveydestä, tartuntatautien 
hoitoa, huumevieroitusta ja huumeriippuvuuden hoitoa ja 
siihen liittyvää psykososiaalista tukea, haittoja vähentäviä 
toimenpiteitä sekä vapautumiseen valmistautumiseen 
liittyviä tukitoimia. (42)

Useimmissa maissa on perustettu vankilaterveydenhuollon 
ja muun yhteiskunnan palveluntarjoajien ja 
kansalaisjärjestöjen välille laitosten välisiä kumppanuuksia 
terveysvalistuksen ja hoidon tarjoamiseksi vankiloissa ja 
hoidon jatkuvuuden varmistamiseksi vapautumisen jälkeen. 
Useat Euroopan maat ovat menneet askeleen pidemmälle 
ja siirtäneet vankilaterveydenhuollon terveysministeriön 
vastuulle tai järjestäneet vangeille terveydenhoitopalveluja 
julkisen terveydenhuollon kautta terveydellisen 
eriarvoisuuden vähentämiseksi. Edelläkävijöitä tällä 
alalla ovat Norja ja Ranska ja niiden jälkeen Ruotsi, 
Italia, Englanti ja Wales sekä Slovenia. Skotlannissa ja 
Espanjassa on parhaillaan käynnissä samanlainen uudistus. 

Opioidikorvaushoito on yhä hyväksytympää 
hoitoyhteisöissä, mutta vankilaympäristössä sen 
käyttöönotto on ollut hidasta ja kattavuus erittäin 
vaihtelevaa. (43) Vuonna 2009 kuudessa EU-maassa (Viro, 
Kreikka, Kypros, Latvia, Liettua ja Slovakia) korvaushoitoa 
saaneet huumeidenkäyttäjät eivät voineet enää jatkaa 
hoitoa pidätyksensä jälkeen. Korvaushoidon jatkuvuudesta 
ja johdonmukaisuudesta huolehtiminen on erittäin tärkeää 
sekä vankilassa että sen ulkopuolella, kun otetaan 
huomioon vapautumisen jälkeisten yliannostuksesta 
johtuvien kuolemien suuri määrä (Merrall ym., 2010). 

Vankilaväestöissä leviävä C-hepatiitti on Euroopassa 
yhä suurempi kansanterveydellinen ongelma, ja 
Belgia, Bulgaria, Ranska, jotkin Saksan osavaltiot, 
Liettua, Luxemburg, Unkari ja Suomi ilmoittavatkin 
käynnistäneensä erityisiä HCV:n seulontaohjelmia. Vaikka 
infektio olisi tärkeää havaita jo vankilaan saavuttaessa 
(Sutton ym., 2006) ja vaikka HCV-hoidon antaminen 
vankilaympäristössä on osoittautunut kustannustehokkaaksi 
(Tan ym., 2008), monet vangeista jäävät edelleen 
testaamatta ja vaille hoitoa.

http://www.emcdda.europa.eu/stats11/inftab117
http://www.emcdda.europa.eu/publications/searchresults?action=list&type=PUBLICATIONS&SERIES_PUB=w203
http://www.un.org/documents/ga/res/45/a45r111.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:165:0031:0033:EN:PDF
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/hsrtab7
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/hsrtab9
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Johdanto

Kannabis on kaikkein yleisin saatavilla oleva laiton huume 
Euroopassa. Sitä sekä tuodaan muualta että kasvatetaan 
Euroopan alueella. Useimmissa maissa kannabiksen käyttö 
lisääntyi 1990-luvulla ja 2000-luvun alussa. Eurooppa 
voi olla siirtymässä parhaillaan uuteen vaiheeseen, sillä 
yleisistä väestö- ja koululaistutkimuksista saadut tiedot 
viittaavat siihen, että kannabiksen käyttö vakiintuu tai 
peräti vähenee monissa maissa. Viime vuosina on alettu 
ymmärtää entistä paremmin tämän huumausaineen 
pitkäaikaisen ja yleisen käytön kansanterveydelliset 
seuraukset, ja ilmoitettujen tietojen mukaan kannabiksesta 
johtuviin ongelmiin haetaan hoitoa entistä useammin. 
Tehokkaan torjuntakeinon löytäminen kannabiksen 
käyttöön on siis edelleen Euroopan huumekeskustelun 
keskeinen kysymys. 

Tarjonta ja saatavuus

Tuotanto ja salakuljetus

Kannabista voidaan viljellä monenlaisissa ympäristöissä, 
ja se kasvaa luonnonvaraisena eri puolilla maailmaa. 
Kasvia arvellaan nykyisin viljeltävän 172 maassa tai 
alueella (UNODC, 2009). Kannabiksen maailmanlaajuista 
tuotantomäärää on vaikea arvioida tarkasti. UNODC:n 
viimeisimmän arvion mukaan kannabisruohon 
maailmanlaajuinen tuotanto sijoittui 13 300 tonnin ja 
66 100 tonnin välille ja kannabishartsin tuotanto 2 200 
tonnin ja 9 900 tonnin välille vuonna 2008.

Kannabiksen viljely on Euroopassa yleistä, ja se 
vaikuttaa lisääntyvän. Kaikki 29 Euroopan maata, jotka 
toimittivat EMCDDA:lle tietoja, ilmoittivat kannabiksen 
kotikasvatuksesta, tosin sen laajuus ja luonne näyttävät 

Luku 3
Kannabis

Taulukko 3: Kannabisruohon ja -hartsin takavarikot, hinta ja väkevyys

Kannabishartsi Kannabisruoho Kannabiskasvit (1)

Maailmassa takavarikoitu määrä 1 261 tonnia 6 022 tonnia Ei tietoja

Takavarikoitu määrä 
EU ja Norja 
(mukaan lukien Kroatia ja Turkki)

584 tonnia 
(594 tonnia)

57 tonnia 
(99 tonnia)

1,4 miljoonaa kasvia ja 42 tonnia 
(1,4 miljoonaa kasvia ja 42 tonnia) (2)

Takavarikoiden lukumäärä 
EU ja Norja 
(mukaan lukien Kroatia ja Turkki)

400 000 
(405 000)

324 000 
(354 000)

25 000 
(25 100)

Keskihinta katukaupassa 
(euroa grammalta) 
Vaihteluväli 
(Neljännespisteiden vaihteluväli) (3)

3–19 
(6,8–10,2)

2–70 
(6,3–10,9)

Ei tietoja 
Ei tietoja

Keskimääräinen väkevyys 
(THC-pitoisuus, %) 
Vaihteluväli 
(Neljännespisteiden vaihteluväli) (3)

3–17 
(4,3–11,5)

1–15 
(4,4–8,9)

Ei tietoja 
Ei tietoja

(1) Maat ilmoittavat takavarikoidut määrät joko kasvien lukumääränä tai painona; tässä esitetään kummankin kokonaismäärät.
(2) Vuonna 2009 takavarikoitujen kannabiskasvien kokonaismäärä on todennäköisesti tässä arvioitua suurempi, koska Alankomaista, josta vuoteen 2007 saakka raportoitiin 

suhteellisen suuria takavarikoita, ei ole vielä saatu uusimpia tietoja. Koska tiedot vuosilta 2008 ja 2009 puuttuvat, Alankomaita ei voitu sisällyttää koko Euroopan 
kattaviin arvioihin vuodelta 2009.

(3) Ilmoitettujen keskihintojen puolivälin vaihtelu.
Huom. Kaikki tiedot ovat vuodelta 2009; kaikkia tietoja ei välttämättä ole saatavana.
Lähteet: Maailmanlaajuiset tiedot: UNODC (2011); Euroopan tiedot: Reitoxin kansalliset yhteyspisteet.

http://www.emcdda.europa.eu/about/partners/reitox-network
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(44) Tässä luvussa kerrottuja Euroopan huumausainetakavarikoita koskevia tietoja on vuoden 2011 tilastotiedotteen taulukoissa SZR-1–SZR-6.
(45) Koska lähetysten koko ja lähetysmatka vaihtelevat ja lähetysten on ylitettävä kansainvälisiä rajoja, kannabishartsin osalta takavarikoinnin riski voi 

olla suurempi kuin maan sisällä tuotetulla kannabisruoholla.
(46) Analyysi ei sisällä Turkin ilmoittamia takavarikoita (20,4 miljoonaa kannabiskasvia vuonna 2004), koska saatavilla ei ole tietoja peräkkäisinä 

vuosina takavarikoiduista määristä.

vaihtelevan suuresti. Merkittävä osa Euroopassa käytetystä 
kannabiksesta on kuitenkin todennäköisesti peräisin 
alueiden välillä tapahtuvasta salakuljetuksesta. YK:n 
kansainvälisen huumausainevalvontalautakunnan (2011b) 
tietojen mukaan Keski- ja Itä-Euroopassa käytetty kannabis 
tulee Albaniasta, Bulgariasta, entisestä Jugoslavian 
tasavallasta Makedoniasta, Moldovasta, Montenegrosta, 
Serbiasta ja Ukrainasta.

Eurooppaan myös tuodaan kannabisruohoa, pääosin 
Afrikasta (esimerkiksi Ghanasta, Etelä-Afrikasta ja 
Egyptistä) sekä harvemmin Amerikan mantereelta (etenkin 
Karibianmeren saarilta), Lähi-idästä (Libanonista) ja 
Aasiasta (Thaimaasta). 

Viimeisimmän arvion mukaan Afganistan on syrjäyttänyt 
Marokon kannabishartsin tuottajana. Afganistanissa 
arvioitu tuotanto on 1 200–3 700 tonnia vuodessa 
(UNODC, 2011). Vaikka osa Afganistanista tuotetusta 
kannabishartsista myydään Euroopassa, Euroopan 
markkinoilla Marokko on kuitenkin todennäköisesti 
tämän huumausaineen pääasiallinen tuottaja. Marokossa 
tuotettu kannabishartsi salakuljetetaan Eurooppaan 
yleensä Espanjan niemimaan ja Alankomaiden kautta, 
jolloin toissijaisina jakelu- ja varastokeskuksina toimivat 
Alankomaat ja Belgia (Europol, 2011). 

Takavarikot

Vuonna 2009 maailmassa takavarikoitiin arviolta 6 022 
tonnia kannabisruohoa ja 1 261 tonnia kannabishartsia 
(taulukko 3) eli kaikkiaan noin 11 prosenttia enemmän 
kuin edellisvuonna. Kannabisruohoa takavarikoitiin eniten 
(70 prosenttia) Pohjois-Amerikassa, ja hartsitakavarikot 
keskittyivät (48 prosenttia) edelleen Länsi- ja Keski-
Eurooppaan (UNODC, 2011).

Euroopassa arvioidaan tehdyn 354 000 kannabisruohon 
takavarikkoa vuonna 2009, yhteismäärältään 99 tonnia. 
Tästä ennätyksellisen suuri määrä eli kolmasosa 
(42 tonnia) takavarikoitiin Turkissa. Myös Kreikka 
(7 tonnia) ja Portugali (5 tonnia) ilmoittivat ennätysmäärän 
takavarikointeja vuonna 2009. (44) Takavarikoiden 
kokonaismäärä kaksinkertaistui vuosina 2004–2009, ja 
myös takavarikoidun kannabisruohon määrä on kasvanut. 
Vuodesta 2005 lähtien jotakuinkin puolet kaikista 
takavarikoinneista, vähintään 20 tonnia vuodessa, on 
ilmoitettu Yhdistyneestä kuningaskunnasta. 

Kannabishartsia takavarikoidaan Euroopassa sekä 
lukumääräisesti että määrällisesti enemmän kuin 
kannabisruohoa, tosin ero on vähitellen kapenemassa. (45) 

Vuonna 2009 tehtiin noin 405 000 kannabishartsin 
takavarikkoa, joissa otettiin talteen 594 tonnia huumetta. 
Määrä on lähes kuusinkertainen takavarikoituun 
kannabisruohoon verrattuna. Vuosina 2004–2009 
kannabishartsin takavarikoiden lukumäärä on lisääntynyt 
tasaisesti, mutta takavarikoitu määrä on vähentynyt 
vuoden 2004 huippuluvusta (1 080 tonnia). Noin puolet 
kaikista kannabishartsin takavarikoista ja noin kolme 
neljännestä takavarikoidusta määrästä vuonna 2009 
tapahtui ilmoitusten mukaan edelleen Espanjassa.

Kannabiskasvien takavarikot ovat lisääntyneet vuodesta 
2004 saakka. Vuonna 2009 niitä tehtiin arviolta 25 100 
kappaletta. Maat ilmoittavat takavarikoidut määrät 
joko kasvien lukumääränä tai arvioituna painona. 
Euroopassa takavarikoitujen kasvien määrä vuonna 
2004 oli 1,7 miljoonaa, ja vuosina 2005–2007 määrä 
oli lisääntynyt 2,5 miljoonaan. (46) Saatavilla olevien 
tietojen perusteella määrä olisi laskenut Euroopan tasolla 
vuonna 2008. Takavarikoitujen kannabiskasvien määrään 
liittyviä nykyisiä suuntauksia ei kuitenkaan voida selvittää 
tarkasti, koska Alankomaista – jonka ilmoittamat määrät 
ovat perinteisesti olleet suuria – ei ole saatu viimeisimpiä 
tietoja. Takavarikoitujen kasvien paino on lisääntynyt yli 
kolminkertaiseksi vuodesta 2004, ja vuonna 2009 se oli 
42 tonnia. Tästä määrästä suurimman osan ilmoittivat 
edelleen Espanja (29 tonnia) ja Bulgaria (10 tonnia).

Väkevyys ja hinta

Kannabistuotteiden väkevyys määräytyy delta-9-
tetrahydrokannabinolin (THC:n) eli niiden pääasiallisen 
vaikuttavan aineen pitoisuuden mukaan. Kannabiksen 
väkevyys vaihtelee suuresti maasta toiseen ja saman 
maan sisällä sekä eri kannabistuotteiden ja -lajikkeiden 
kesken. Kannabiksen väkevyystiedot perustuvat valtaosin 
takavarikoidusta kannabiksesta otettujen näytteiden 
rikosteknisiin laboratoriotutkimuksiin. Ei ole varmaa, 
vastaavatko tehdyt määritykset yleistä tasoa markkinoilla, 
joten väkevyystietoja on syytä tulkita varoen. 

Vuonna 2009 hartsinäytteiden ilmoitettu keskimääräinen 
THC-pitoisuus oli 3–17 prosenttia. Kannabisruohon 
(mukaan luettuna sinsemilla, joka on kaikkein 
väkevin kannabisruoho) keskimääräinen väkevyys oli 
1–15 prosenttia. Vain kolme maata ilmoitti sinsemillan 
keskimääräisen väkevyyden: se oli Romaniassa 
2 prosenttia, Saksassa 11 prosenttia ja Alankomaissa 
15 prosenttia. Vuosina 2004–2009 kannabishartsin 
keskimääräinen väkevyys on vaihdellut niissä 15 maassa, 

http://www.emcdda.europa.eu/stats11/szr/tables
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(47) Katso vuoden 2011 tilastotiedotteen taulukot PPP-1 ja PPP-5 väkevyys- ja hintatietojen osalta. Kannabistuotteiden määritelmät löytyvät 
verkkosanastosta. 

(48) Katso vuoden 2011 tilastotiedotteen kuvio GPS-1.
(49) Katso vuoden 2011 tilastotiedotteen taulukon GPS-5 (osa iii) ja (osa iv).

joista on ilmoitettu riittävät tiedot. Kannabisruohon 
väkevyys pysyi jokseenkin samana tai pienentyi 
kymmenessä maassa ja lisääntyi Tšekissä, Virossa, 
Alankomaissa ja Slovakiassa. Tietoja paikallisesti tuotetun 
kannabisruohon pitoisuuksista tietyllä aikavälillä on 
saatavilla ainoastaan Alankomaista. Siellä havaittiin 
hiljattain nederwiet-kannabiksen keskimääräisen 
pitoisuuden laskeneen vuoden 2004 huippulukemista eli 
20 prosentista 15 prosenttiin vuonna 2009. (47)

Vuonna 2009 kannabishartsin keskimääräinen 
vähittäiskauppahinta vaihteli 3 eurosta 10 euroon 
grammalta niissä 18 maassa, joista tietoja saatiin, 
ja näistä 12 maata ilmoitti hinnaksi 7–10 euroa. 
Kannabisruohon keskimääräinen vähittäiskauppahinta 
taas oli 2–70 euroa grammalta tietoja toimittaneissa 20 
maassa, ja näistä 12 maata ilmoitti hinnaksi 5–10 euroa. 
Useimmissa niistä 18 maasta, joista on tietoa vuosilta 
2004–2009, sekä kannabishartsin että kannabisruohon 
keskimääräinen vähittäiskauppahinta pysyi vakaana 
tai nousi, paitsi Latviassa, Unkarissa ja Puolassa, joissa 
hartsin hinta laski.

Levinneisyys ja käyttötavat 

Kannabiksen käyttö koko väestön keskuudessa

Varovaisen arvion mukaan noin 78 miljoonaa 
eurooppalaista aikuista – toisin sanoen useampi kuin 
joka viides kaikista 15–64-vuotiaista – on käyttänyt 
kannabista ainakin kerran (katso yhteenveto tiedoista 
taulukosta 4). Maiden väliset erot ovat huomattavat, 
sillä kansallinen levinneisyys vaihtelee 1,5 prosentin ja 
32,5 prosentin välillä. Useimmissa maissa aikuisia koskevat 
levinneisyysarviot sijoittuvat 10 ja 30 prosentin välille.

Arviolta 22,5 miljoonaa eurooppalaista eli keskimäärin 
6,7 prosenttia kaikista 15–64-vuotiaista on käyttänyt 
kannabista viimeksi kuluneen vuoden aikana. Kannabista 
viimeksi kuluneen kuukauden aikana käyttäneisiin kuuluvat 
myös ne, jotka käyttävät kannabista säännöllisesti, 
mutteivät välttämättä päivittäin tai runsaasti. Kannabista 
on käyttänyt viimeksi kuluneen kuukauden aikana 
arviolta 12,5 miljoonaa eurooppalaista aikuista, mikä on 
keskimäärin noin 3,6 prosenttia kaikista 15–64-vuotiaista. 

Kannabiksen käyttö nuorten aikuisten keskuudessa

Kannabiksen käyttö keskittyy vahvasti nuoriin 
(15–34-vuotiaisiin) aikuisiin, ja yleensä suurimmaksi 
kannabista viimeisen vuoden aikana käyttäneeksi ryhmäksi 

ilmoitetaan 15–24-vuotiaat. Tämä koskee lähes kaikkia 
Euroopan maita Kyprosta ja Portugalia lukuun ottamatta. (48)

Väestötutkimusten tietojen perusteella näyttäisi siltä, että 
keskimäärin 32 prosenttia eurooppalaisista nuorista 
aikuisista (15–34-vuotiaista) on käyttänyt kannabista ainakin 
kerran, 12,1 prosenttia on käyttänyt sitä viimeksi kuluneen 
vuoden ja 6,6 prosenttia viimeksi kuluneen kuukauden 
aikana. Vieläkin suuremman osan eurooppalaisista 
15–24-vuotiaista arvellaan käyttäneen kannabista 
viimeksi kuluneen vuoden (15,2 prosenttia) tai kuukauden 
(8 prosenttia) aikana. Kannabiksen käytön kansalliset 
esiintyvyysarviot vaihtelevat suuresti maittain kaikkien 
levinneisyyslukujen osalta. Asteikon yläpään maat ilmoittavat 
viime vuoden levinneisyysarvioista nuorten aikuisten 
keskuudessa enimmillään 20-kertaisia lukuja pienimpiä 
esiintyvyysasteita ilmoittaneisiin maihin verrattuna.

Kannabiksen käyttö on tavallisesti yleisempää miesten kuin 
naisten keskuudessa. Esimerkiksi ilmoituksensa mukaan 
viimeksi kuluneen vuoden aikana kannabista käyttäneiden 
nuorten miesten ja naisten välinen suhde on Portugalissa 6:1 
ja Norjassa hieman alle 1:1. (49) 

Kansainväliset vertailut

Australiassa, Kanadassa ja Yhdysvalloissa kannabista 
ainakin kerran käyttäneiden ja sitä viimeksi kuluneen 
vuoden aikana käyttäneiden nuorten aikuisten osuudet 
ovat kaikki suurempia kuin vastaavat eurooppalaiset 
keskiarvot, jotka ovat 32 ja 12,1 prosenttia. Esimerkiksi 
Kanadassa (vuoden 2009 arvio) ainakin kerran 
kannabista käyttäneiden osuus nuorten aikuisten 
keskuudessa on 48,4 prosenttia ja viime vuoden 
aikana käyttäneiden osuus taas 21,6 prosenttia. 
Yhdysvaltain SAMHSA 2010 -tutkimuksessa (kansallinen 
huumeidenkäyttö- ja terveyskysely) arvioitiin kannabista 
ainakin kerran käyttäneiden osuudeksi 51,6 prosenttia 
(16–34-vuotiaat, EMCDDA:n uudelleen laskema osuus) 
ja viimeksi kuluneen vuoden aikana käyttäneiden 
osuudeksi 24,1 prosenttia. Australiassa vastaavat luvut 
(vuodelta 2007) ovat 46,7 prosenttia ja 16,2 prosenttia 
14–39-vuotiaiden osalta. Vain muutamien Euroopan 
maiden (Tšekki, Espanja, Ranska ja Slovakia) ilmoittamat 
luvut ainakin kerran käyttäneistä 15–16-vuotiaista 
koululaisista ovat verrattavissa Australian ja Yhdysvaltain 
ilmoittamiin lukuihin. 

Kannabiksen käyttö koululaisten keskuudessa

ESPAD-tutkimus, joka tehdään joka neljäs vuosi, tarjoaa 
vertailukelpoista tietoa alkoholin ja huumeiden käytöstä 

http://www.emcdda.europa.eu/stats11/ppptab1
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/ppptab5
http://www.emcdda.europa.eu/publications/insights/cannabis-potency/glossary
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/gpsfig1
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/gpstab5c
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/gpstab5d
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15–16-vuotiaiden koululaisten keskuudessa Euroopassa 
(Hibell ym., 2009). Vuonna 2007 tutkimus tehtiin 25:ssä 
EU:n jäsenvaltiossa sekä Norjassa ja Kroatiassa. Lisäksi 
vuonna 2009–2010 Italiassa, Slovakiassa, Ruotsissa 
ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa tehtiin kansalliset 
koululaistutkimukset. 

Vuotta 2007 koskevista ESPAD-tiedoista ilmenee, että 
kannabista ainakin kerran käyttäneitä 15–16-vuotiaita 
koululaisia on eniten Tšekissä (45 prosenttia). Viron, 
Ranskan, Alankomaiden, Slovakian ja Yhdistyneen 

kuningaskunnan ilmoittamat yleisyysluvut vaihtelevat 
26 prosentista 32 prosenttiin. Viisitoista maata ilmoitti 
kannabista kerran käyttäneiden määräksi 13–25 prosenttia. 
Pienimmät osuudet (alle 10 prosenttia) ilmoittivat Kreikka, 
Kypros, Romania, Suomi, Ruotsi ja Norja. 

Sukupuolten välinen ero kannabiksen käytössä on 
koululaisten osalta vähemmän merkittävä kuin nuorten 
aikuisten keskuudessa. Poikien ja tyttöjen välinen suhde 
koululaisten kannabiksen käytön osalta vaihtelee. Se 
on lähes tai täysin sama Espanjassa ja Yhdistyneessä 

Taulukko 4: Kannabiksen käytön levinneisyys yleisväestössä – yhteenveto tiedoista 
Ikäryhmä Käytön aikaväli

Ainakin kerran Viime vuonna Viime kuussa

15–64-vuotiaat

Arvioitu käyttäjämäärä Euroopassa 78 miljoonaa 22,5 miljoonaa 12 miljoonaa

Euroopan keskiarvo 23,2 % 6,7 % 3,6 %

Vaihteluväli 1,5–32,5 % 0,4–14,3 % 0,1–7,6 %

Maat, joissa pienin levinneisyys Romania (1,5 %)
Malta (3,5 %) 
Bulgaria (7,3 %)
Unkari (8,5 %)

Romania (0,4 %) 
Malta (0,8 %) 
Kreikka (1,7 %)
Unkari (2,3 %)

Romania (0,1 %) 
Malta (0,5 %)
Kreikka, Puola (0,9 %)
Ruotsi (1,0 %)

Maat, joissa suurin levinneisyys Tanska (32,5 %)
Espanja (32,1 %)
Italia (32,0 %)
Ranska, Yhdistynyt kuningaskunta 
(30,6 %)

Italia (14,3 %)
Tšekki (11,1 %) 
Espanja (10,6 %) 
Ranska (8,6 %)

Espanja (7,6 %)
Italia (6,9 %) 
Ranska (4,8 %) 
Tšekki (4,1 %)

15–34-vuotiaat

Arvioitu käyttäjämäärä Euroopassa 42 miljoonaa 16 miljoonaa 9 miljoonaa

Euroopan keskiarvo 32,0 % 12,1 % 6,6 %

Vaihteluväli 2,9–45,5 % 0,9–21,6 % 0,3–14,1 %

Maat, joissa pienin levinneisyys Romania (2,9 %)
Malta (4,8 %)
Kreikka (10,8 %)
Bulgaria (14,3 %)

Romania (0,9 %)
Malta (1,9 %)
Kreikka (3,2 %)
Puola (5,3 %)

Romania (0,3 %)
Kreikka (1,5 %)
Puola (1,9 %)
Ruotsi, Norja (2,1 %)

Maat, joissa suurin levinneisyys Tšekki (45,5 %)
Tanska (44,5 %)
Ranska (43,6 %)
Espanja (42,4 %)

Tšekki (21,6 %) 
Italia (20,3 %)
Espanja (19,4 %)
Ranska (16,7 %)

Espanja (14,1 %)
Italia (9,9 %)
Ranska (9,8 %)
Tšekki (8,6 %)

15–24-vuotiaat

Arvioitu käyttäjämäärä Euroopassa 19 miljoonaa 9,5 miljoonaa 5 miljoonaa

Euroopan keskiarvo 30,0 % 15,2 % 8,0 %

Vaihteluväli 3,7–53,8 % 1,5–29,5 % 0,5–17,2 %

Maat, joissa pienin levinneisyys Romania (3,7 %)
Malta (4,9 %)
Kreikka (9,0 %)
Kypros (14,4 %)

Romania (1,5 %)
Kreikka (3,6 %)
Portugali (6,6 %)
Slovenia, Ruotsi (7,3 %)

Romania (0,5 %)
Kreikka (1,2 %)
Ruotsi (2,2 %)
Norja (2,3 %)

Maat, joissa suurin levinneisyys Tšekki (53,8 %)
Ranska (42,0 %)
Espanja (39,1 %)
Tanska (38,0 %)

Tšekki (29,5 %)
Espanja (23,9 %)
Italia (22,3 %)
Ranska (21,7 %)

Espanja (17,2 %)
Ranska (12,7 %)
Tšekki (11,6 %)
Italia (11,0 %)

Euroopan keskimääräinen levinneisyys laskettiin kyseisen ikäryhmän väestön mukaan painotetusta keskiarvosta kussakin maassa. Maissa, joista tietoja ei ole saatavissa, käytettiin 
EU:n keskimääräistä levinneisyyttä (enintään 3 prosenttia kohdeväestöstä). Perusteena käytetty väestöpohja: 15–64-vuotiaat (336 miljoonaa), 15–34-vuotiaat (132 miljoonaa) ja 
15–24-vuotiaat (63 miljoonaa). Euroopan levinneisyysarviot perustuvat painotettuihin keskiarvoihin, jotka on saatu vuosien 2001 ja 2009 välillä (pääasiassa 2004–2008) tehdyistä 
kansallisista tutkimuksista, eikä tietoja voida siksi liittää tiettyihin vuosiin. Tähän yhteenvetoon käytetyt tiedot ovat saatavana vuoden 2011 tilastotiedotteen osassa Yleiset väestötutkimukset.
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(50) Katso vuoden 2011 tilastotiedotteen EYE-20 (osa ii) ja (osa iii).

kuningaskunnassa ja 2:1 tai suurempi Kyproksella, 
Kreikassa, Puolassa ja Romaniassa. (50) 

Kannabiksen käytön suuntaukset 

Niin yleisten väestötutkimusten kuin koululaistutkimusten 
perusteella kannabiksen käyttö lisääntyi 1990- ja 
2000-lukujen taitteessa monissa Euroopan maissa. Sittemmin 
Euroopan tilanne on muuttunut monitahoisemmaksi. 
Useista maista ilmoitetaan, että kannabiksen käyttö on 
tasaantumassa tai jopa vähenemässä, mutta muutamassa 
maassa (Bulgaria, Viro, Suomi ja Ruotsi) suuntaus on 
nouseva. Vaikka yleisiä väestötutkimuksia on viime vuosina 
tehty lähes kaikissa Euroopan maissa, vain 16 maata on 
toimittanut riittävästi tietoja kannabiksen käytön suuntausten 
arvioimiseen pitkällä aikavälillä. 

Näissä 16 maassa kannabiksen käytön suuntaukset voidaan 
ryhmitellä levinneisyyden mukaan (kuvio 5). Ensimmäisessä 
ryhmässä, joka koostuu kuudesta Pohjois- tai Kaakkois-
Euroopan maasta (Bulgaria, Kreikka, Unkari, Suomi, Ruotsi 
ja Norja), kannabista viimeksi kuluneen vuoden aikana 
käyttäneiden osuus on ollut yleensä vähäinen, enintään 
10 prosenttia 15–34-vuotiaista. Toisessa ryhmässä, 
johon kuuluu viisi maata eri puolilta Eurooppaa (Tanska, 
Saksa, Viro, Alankomaat ja Slovakia), levinneisyys on 
ollut suurempi, mutta viimeisimmän tutkimuksen mukaan 
kuitenkin enintään 15 prosenttia. Kannabiksen käyttö 
lisääntyi merkittävästi kaikissa tämän ryhmän maissa 
paitsi Alankomaissa 1990-luvulla ja 2000-luvun alussa. 

Seuraavalla vuosikymmenellä suuntaus on ollut suhteellisen 
vakaa Viroa lukuun ottamatta. Jokainen viimeiseen 
maaryhmään kuuluvista viidestä maasta on viimeisten 
kymmenen vuoden aikana saavuttanut huippulukeman 
kannabiksen käytössä Euroopassa. Näissä maissa 
kannabista viimeksi kuluneen vuoden aikana käyttäneiden 
osuus nuorista aikuisista on vähintään 20 prosenttia. Tähän 
viimeiseen maaryhmään kuuluu Etelä- ja Länsi-Euroopan 
maita (Ranska, Espanja, Italia ja Yhdistynyt kuningaskunta) 
ja Tšekki. Tässä ryhmässä suuntaukset ovat vaihtelevia. 
Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja vähemmässä määrin 
myös Ranskassa kannabiksen käyttö olisi viimeisimpien 
tutkimusten mukaan vähentynyt, kun taas Espanjassa 
tilanne on pysynyt melko vakaana vuodesta 2003 lähtien. 
Kannabiksen käyttö lisääntyi kaikissa kolmessa maassa 
1990-luvulla. Italia ja Tšekki ovat ilmoittaneet käytön 
lisääntyneen viime vuosien laskevan suuntauksen jälkeen. 
Tutkimusmenetelmät ja vastausprosentit ovat kuitenkin niin 
vaihtelevia, ettei niistä voida vielä tehdä pitäviä päätelmiä 
näiden kahden maan viimeisimmistä suuntauksista.

Erityisen merkittävä muutos kannabiksen käytössä on 
tapahtunut Yhdistyneessä kuningaskunnassa, jossa 
levinneisyystutkimuksia tehdään vuosittain. Siellä mitattiin 
2000-luvun alkupuolella toistuvasti huippulukemia 
kannabiksen käytössä, mutta vuonna 2010 kannabista 
viimeksi kuluneen vuoden aikana käyttäneiden osuus laski 
alle EU:n keskiarvon ensimmäisen kerran EU:n seurannan 
aloittamisen jälkeen.

Kuvio 5: Nuorten aikuisten (15–34-vuotiaat) kannabiksen käyttö viimeksi kuluneen vuoden aikana: suuntaukset maissa, joissa on tehty 

vähintään kolme tutkimusta, levinneisyyden mukaisessa järjestyksessä (alle 10 prosenttia, 10–15 prosenttia, yli 15 prosenttia) 
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Huom. Tšekissä selvitetään syitä tutkimustulosten hajanaisuuteen, joka näyttäisi osittain johtuvan menetelmien vaihtelusta. Luvut esitetään vain tiedoksi, 
ja vertailuja on tehtävä varoen. Katso lisätietoja vuoden 2011 tilastotiedotteen kuviosta GPS-4. 

Lähteet: Reitoxin kansalliset raportit (2010), tiedot on otettu väestötutkimuksista, raporteista tai tieteellisistä artikkeleista.

http://www.emcdda.europa.eu/stats11/eyetab20b
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/eyetab20c
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/gpsfig4
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(51) Katso vuoden 2011 tilastotiedotteen kuvio EYE-2 (osa vi).

Nyt mitattu käytön tasaantuminen tai väheneminen koskee 
ainoastaan kannabiksen käyttöä viimeksi kuluneen vuoden 
aikana ja käsittää myös viihdekäytön. Epäselvää kuitenkin 
on, onko myös kannabiksen runsas ja pitkäaikainen käyttö 
tasaantunut.

Koululaisten kannabiksenkäytön aikasuuntauksissa 
Euroopassa on havaittu samanlaisia kehityskulkuja 
vuosina 1995–2007 (EMCDDA, 2009a). Seitsemän 
pääasiassa Pohjois- ja Etelä-Euroopassa sijaitsevaa maata 
on ilmoittanut kannabista ainakin kerran käyttäneiden 
määrän pysyneen kaikkiaan vakiona ja vähäisenä 
koko tänä aikana. Useimmissa Länsi-Euroopan maissa 
sekä Sloveniassa ja Kroatiassa (11 maata), joissa 
ainakin kerran käyttäneiden määrä oli suuri tai kasvoi 
voimakkaasti vuoteen 2003 saakka, käyttäjien määrä on 
vähentynyt tai pysynyt vakaana vuonna 2007. Useimmissa 
Keski- ja Itä-Euroopan maissa vuosina 1995–2003 
todettu nouseva suuntaus näyttää sittemmin tasoittuneen. 
Tällä alueella tilanne on vakaa kuudessa maassa, ja 
kahdesta maasta on ilmoitettu käytön lisääntyneen vuosina 
2003–2007.

Myös koululaisten terveyskäyttäytymistä koskevassa 
kyselyssä (HBSC) saatujen uusien tietojen perusteella 
koululaisten (15–16-vuotiaat) huumeidenkäytön suuntaus 
oli vakaa tai laskeva useimmissa maissa vuosina 2006–
2010. Englannissa suuntaus on koululaisten keskuudessa 
samanlainen kuin aikuisilla, sillä kannabista ainakin kerran 
käyttäneiden koululaisten määrä on lähes puolittunut: se 
laski 40 prosentista vuonna 2002 noin 22 prosenttiin 
vuonna 2010. Samanlainen puolittuminen tapahtui 
Saksassa, jossa kannabista ainakin kerran käyttäneiden 
koululaisten määrä laski 24 prosentista vuonna 2002 
noin 11 prosenttiin vuonna 2010. Tšekissä, Kreikassa, 
Latviassa, Liettuassa, Romaniassa ja Sloveniassa käyttö on 
kuitenkin lisääntynyt vuodesta 2006 lähtien.

Australiassa ja Yhdysvalloissa tehdyistä 
koululaistutkimuksista pitkällä aikavälillä kootut tiedot 
osoittavat, että kannabiksen käytön suuntaus on 
ollut laskeva vuoteen 2009 saakka. (51) Yhdysvaltain 
viimeisimmässä koululaistutkimuksessa, joka tehtiin vuonna 
2010, havaittiin kuitenkin merkkejä kannabiksen käytön 
mahdollisesta uudesta noususta; viimeksi kuluneen vuoden 
aikana kannabista käyttäneiden koululaisten määrä on 
kasvanut ja kannabiksen käyttöön kielteisesti suhtautuvien 
määrä laskenut (Johnston ym., 2010). Yhdysvalloissa 
vuonna 2010 tehdyn tutkimuksen mukaan amerikkalaisissa 
koululaisissa (15–16-vuotiaat) on enemmän kannabiksen 
käyttäjiä kuin tupakoijia: 16,7 prosenttia ilmoitti 
käyttäneensä viimeksi kuluneen kuukauden aikana 
kannabista mutta vain 13,6 prosenttia tupakoineensa 
(Johnston ym., 2010).

Euroopan koululaisten keskuudessa tilanne näyttää hieman 
erilaiselta, sillä viimeksi kuluneen kuukauden aikana 
tupakoineiden määrä on edelleen huomattavasti suurempi 
kuin kannabista käyttäneiden. 23 EU-maassa vuosina 
2003–2007 tehdyissä ESPAD-koululaistutkimuksissa 

Rangaistusten ja kannabiksen käytön välinen 
yhteys

Useat Euroopan maat ovat muuttaneet kannabista 
koskevaa lainsäädäntöään viimeisten kymmenen vuoden 
kuluessa. Monet näistä maista ovat laatineet arvioita 
kannabiksen käytön levinneisyydestä ennen lakimuutosta 
ja sen jälkeen. Yksinkertaisella ennen ja jälkeen 
-vertailulla voidaan selvittää, onko levinneisyydessä 
tapahtunut havaittavaa muutosta lakimuutoksen 
jälkeisinä vuosina. Koska kannabiksen käyttö keskittyy 
tavallisesti nuorempiin ikäryhmiin, analyysissa käytettiin 
15–34-vuotiaita koskevia levinneisyystietoja. Kuviossa 
esitetään kannabista viimeksi kuluneen vuoden 
aikana käyttäneiden määrä ajan funktiona. Aika eli 
lakimuutoksen ajankohta on vaaka-akselin nollakohdassa. 
Koska lakimuutoksen vuosi ja tutkimustietojen kattavuus 
ovat eri maissa erilaiset, suuntausta kuvaavat käyrät 
kohdistuvat eri aikaväleille. 

Katkoviivakäyrä edustaa kannabiksen hallussapidosta 
määrättäviä rangaistuksia koventaneita maita ja 
yhtenäinen käyrä rangaistuksia lieventäneitä maita. 
Yksinkertaisimmillaan lakimuutoksen oletetaan vaikuttavan 
käytön levinneisyyteen siten, että rangaistusten 
koventaminen vähentää huumeen käyttöä ja lieventäminen 
lisää sitä. Tällä oletuksella katkoviivalla merkittyjen käyrien 
pitäisi kääntyä laskuun ja yhtenäisten käyrien nousuun 
muutoksen jälkeen. Kuvion perusteella kyseisissä maissa 
tehdyillä lakimuutoksilla ei kuitenkaan näyttäisi olevan 
suoraa yhteyttä kannabiksen käytön levinneisyyteen 
viimeisten kymmenen vuoden aikana. 

Huom. Vuosina 2001–2006 on tapahtunut lakimuutoksia; katso 
luku 1 ja ELDD:n hallussapitoa käsittelevä katsaus.
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(52) Katso vuoden 2011 tilastotiedotteen kuvio GPS-2.

ilmoitettiin viimeksi kuluneen kuukauden aikana 
tupakoineiden määrän vähentyneen yleisesti 
(33 prosentista 28 prosenttiin) ja kannabiksen käytön 
vähentyneen (9 prosentista 7 prosenttiin) tai ainakin 
pysyneen vakaana (kuvio 6). Euroopassa, jossa 
kannabiksen sekoittaminen tupakkaan on yleistä, 
tupakoinnin väheneminen saattaa jonkin verran vaikuttaa 
kannabissuuntauksiin. 

Kannabiksen käyttötavat 

Saatavilla olevien tietojen perusteella kannabiksen 
käyttötapoja on monia; käyttö voi olla kokeellista tai 
riippuvuuteen johtavaa. Monet käyttävät ainetta vain 
kerran tai kaksi, toiset taas satunnaisesti tai tietyn aikaa. 
Kannabista ainakin kerran käyttäneistä 15–64-vuotiaista 
70 prosenttia ei ollut käyttänyt sitä viimeksi kuluneen 
vuoden aikana. (52) Tätä huumausainetta viimeksi kuluneen 
vuoden aikana käyttäneistä keskimäärin puolet on käyttänyt 
sitä myös viimeksi kuluneen kuukauden aikana, mikä 
saattaa viitata säännöllisempäänkin käyttöön. Nämä 
osuudet vaihtelevat kuitenkin huomattavasti maittain ja 
sukupuolen mukaan.

Erityisen yleistä kannabiksen käyttö on tietyissä nuorten 
aikuisten ryhmissä, etenkin niiden keskuudessa, jotka 
käyvät usein yökerhoissa, pubeissa ja musiikkitapahtumissa. 

Äskettäin Belgiassa, Tšekissä, Alankomaissa, Liettuassa 
ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa yöelämässä tai 
tanssimusiikkipiireissä tehdyissä tutkimuksissa käytön 
levinneisyys osoittautui näissä ympäristöissä paljon 
suuremmaksi kuin Euroopan nuorten aikuisten keskuudessa 
keskimäärin. Kannabiksen käyttö liittyy usein myös 
runsaaseen alkoholinkäyttöön. Esimerkiksi ne nuoret aikuiset 
(15–34-vuotiaat), jotka ilmoittivat käyttäneensä viimeksi 
kuluneen vuoden aikana säännöllisesti tai paljon alkoholia, 
ilmoittivat yleiseen väestöön verrattuna kahdesta kuuteen 
kertaa todennäköisemmin myös kannabiksen käytöstä.

Eri kannabistuotteisiin ja eri käyttötapoihin liittyvissä 
riskeissä on eroja. Kannabista suurina annoksina käyttävillä 
on myös muita suurempi riski kehittää riippuvuus tai 
muita terveysongelmia (Chabrol ym., 2003; Swift ym., 
1998). Jotkut kannabiksen käyttäjät siirtyvät riskialttiimpiin 
käyttötapoihin, esimerkiksi käyttämään THC-pitoisuudeltaan 
hyvin voimakasta kannabista tai suuria määriä sekä 
hengittämään sitä vesipiipusta. 

Yleiselle väestölle suunnatuissa tutkimuksissa tehdään 
harvoin eroa eri kannabislajien välillä. Vuonna 2009 
Yhdistyneen kuningaskunnan yleiselle väestölle suunnattuun 
tutkimukseen sisällytettiin kuitenkin uusia kysymyksiä, 
joilla selvitettiin kannabisruohon, myös skunk-kannabiksen 
(väkevän kannabisruohon katunimi), käytön levinneisyyttä. 
Vuosina 2009 ja 2010 tehdyssä rikollisuutta selvittävässä 
tutkimuksessa (British Crime Survey) arvioidaan, että 
noin 12,3 prosenttia aikuisista on joskus kokeillut skunk-
kannabista. Vaikka ainakin kerran kannabisruohoa 
käyttäneitä (50 prosenttia) oli suurin piirtein yhtä paljon 
kuin kannabishartsia käyttäneitä (49 prosenttia), kannabista 
viimeksi kuluneen vuoden aikana käyttäneet ovat käyttäneet 
kannabisruohoa (71 prosenttia) todennäköisemmin kuin 
hartsia (38 prosenttia) (Hoare ja Moon, 2010). Vaikkei 
näitä arvioita voida yleistää Euroopan muihin väestönosiin, 
tulokset osoittavat, että kannabiksen kulutuksessa on ajan 
mittaan tapahtunut joitakin muutoksia.

Tiedot 14 Euroopan maata käsittävästä otoksesta, joka 
vastaa 65:tä prosenttia Euroopan unionin ja Norjan 
aikuisväestöstä, osoittavat, että kannabista viimeksi 
kuluneen kuukauden aikana käyttäneistä lähes puolet 
oli käyttänyt sitä 1–3 päivänä, noin kolmasosa 4–19 
päivänä ja noin viidesosa vähintään 20 päivänä kyseisen 
kuukauden kuluessa. Useimmissa näistä 14 maasta naiset 
käyttävät miehiä todennäköisemmin kannabista vain 
satunnaisesti, ja suurin osa kannabista päivittäin tai lähes 
päivittäin käyttävistä on miehiä (kuvio 7). Näiden lukujen 
perusteella miehillä on monissa maissa erityisen suuri 
riski alkaa käyttää kannabista säännöllisesti, ja tämä 
seikka olisikin otettava huomioon ehkäisevän huumetyön 
suunnittelussa. 

Kuvio 6: Kannabiksen käyttö ja tupakointi viimeksi kuluneen 

kuukauden aikana 15–16-vuotiaiden koululaisten keskuudessa: 
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Huom. Eurooppalainen (painottamaton) keskiarvo edustaa 
15–16-vuotiaita koululaisia 15:ssä EU:n jäsenvaltiossa sekä 
Kroatiassa ja Norjassa.

 Yhdysvaltalaisten koululaisten keskiarvo perustuu noin 16 000 
yhdeksäsluokkalaisen (15–16-vuotiaat) otokseen.

Lähteet: Hibell ym. (2009), Johnston ym. (2010).

http://www.emcdda.europa.eu/stats11/gpsfig2
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(53) Katso vuoden 2011 tilastotiedotteen kuvio TDI-2 (osa ii) ja taulukot TDI-5 (osa ii) ja TDI-22 (osa i). 
(54) Ranskassa monet opioidikäyttäjät ovat yleislääkärin hoidossa, joten heitä koskevat tiedot jäävät pois hoidon kysynnän indikaattorista, ja tämä 

kasvattaa muiden huumausaineiden käyttäjien osuutta.
(55) Katso vuoden 2011 tilastotiedotteen kuvio TDI-1 (osa i) ja (osa ii).
(56) Katso vuoden 2011 tilastotiedotteen taulukot TDI-10 (osa ii) ja (osa iii), TDI-11 (osa i), TDI-18 (osa ii), TDI-21 (osa ii), TDI-24, TDI-103 (osa vii) ja TDI-

111 (osa viii).

Uudet tiedot kannabiksen käytöstä nuorten keskuudessa 
osoittavat, että Yhdysvalloissa kannabiksen päivittäinen 
käyttö on kasvava ongelma. Kannabista päivittäin 
käyttävien osuus 17–18-vuotiaista opiskelijoista on 
kasvanut merkittävästi, ja se oli 6 prosenttia vuonna 2010 
(Johnston ym., 2010).

Riippuvuus tunnustetaan yhä laajemmin tämän 
huumausaineen säännöllisen käytön mahdolliseksi 
seuraukseksi jopa nuorten käyttäjien keskuudessa, 
ja joissakin Euroopan maissa kannabiksen käytön 
takia apua hakevien määrä kasvaa jatkuvasti (katso 
jäljempänä). On viitteitä siitä, että yli puolet kannabiksen 
käyttäjistä pystyy lopettamaan käytön ilman hoitoa 
(Cunningham, 2000). Käyttäjillä, varsinkin runsaasti 
käyttävillä, voi myös esiintyä ongelmia, jotka eivät 
välttämättä täytä riippuvuudelle asetettuja kliinisiä 
kriteerejä. 

Hoidon kysyntä 

Kannabis oli pääasiallinen huume noin 23 prosentilla 
(98 000 asiakasta) kaikista 26 maan ilmoittamista hoitoon 
hakeutuneista vuonna 2009, joten se oli toiseksi yleisimmin 
ilmoitettu huume heroiinin jälkeen. Kannabis oli samalla 
yleisin toissijainen huume, jonka mainitsi noin 93 000 
asiakasta (28 prosenttia hoitoon hakeutuneista). Belgiassa, 
Tanskassa, Saksassa, Ranskassa, Unkarissa, Alankomaissa 
ja Puolassa yli 30 prosenttia hoitoon hakeutuneista mainitsi 
pääasialliseksi huumeeksi kannabiksen. Bulgariassa, 
Virossa, Kreikassa, Liettuassa, Maltalla, Romaniassa ja 
Sloveniassa vastaava luku oli alle 10 prosenttia. (53)

Erot kannabiksen käytön ja siihen liittyvien ongelmien 
levinneisyydessä eivät ole ainoita tekijöitä, jotka 
selittävät maiden välisiä eroja huumehoidon tarjonnassa. 
Tarjontaan vaikuttavat merkittävästi myös lähetekäytännöt 
ja tarjottavan huumehoidon taso ja tyyppi. Selkeimpiä 
esimerkkejä tästä ovat Ranska ja Unkari, joissa 
hoitoon hakeutuvien kannabiksen käyttäjien määrät 
ovat suurimmat. Ranskassa on neuvontakeskuksia, 
joissa keskitytään nuoriin käyttäjiin. (54) Unkarissa 
kannabisrikoksiin syyllistyneille tarjotaan huumehoitoa 
vaihtoehtona rangaistukselle, mikä voi kasvattaa lukuja. 

Kaikki tietoja ilmoittaneet 21 maata raportoivat Bulgariaa 
lukuun ottamatta, että ensimmäistä kertaa huumehoitoon 
hakeutuneiden kannabisasiakkaiden määrä on kasvanut 
viimeisten kymmenen vuoden aikana. Niissä 18 maassa, 
joista tietoja on saatavissa, ensisijaisesti kannabista 
käyttävien osuus ensi kertaa hoitoon hakeutuneista 
asiakkaista kasvoi noin 27 000 henkilöstä 38 000 henkilöön 
vuosina 2004–2009 (40 prosenttia). (55) Viimeisimmät luvut 
(vuosilta 2008–2009) osoittavat nousevan suuntauksen 
jatkuvan suurimmassa osassa tietoja raportoineista maista.

Asiakasprofiilit 

Kannabisasiakkaat hakeutuvat pääasiassa avohoitoon, ja 
keski-iältään he ovat yksi nuorimmista hoitoon hakeutuvista 
asiakasryhmistä (25 vuotta). Ensi kertaa hoitoon tulevista 
ensisijaisesti kannabiksen käyttäjiksi ilmoittautuu 
74 prosenttia 15–19-vuotiaista ja 86 prosenttia alle 
15-vuotiaista. Miesten määrä on naisiin verrattuna suurin 
kannabista käyttävien asiakkaiden keskuudessa (5:1). Noin 
49 prosenttia kannabisasiakkaista on päivittäisiä käyttäjiä, 
noin 18 prosenttia käyttää sitä 2–6 kertaa viikossa, 
12 prosenttia viikoittain tai harvemmin ja 22 prosenttia 
satunnaisesti, tosin näistä jotkut ovat käyttäneet kannabista 
hoitoon hakeutumista edeltäneen kuukauden aikana. Nämä 
osuudet kuitenkin vaihtelevat maittain. (56) 

Kuvio 7: Päivittäisen tai lähes päivittäisen kannabiksen käytön 

levinneisyys nuorten (15–34-vuotiaiden) miesten ja naisten 

keskuudessa 
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Huom. Päivittäin tai lähes päivittäin käyttäneillä henkilöillä viitataan 
henkilöihin, jotka ilmoittivat käyttäneensä kannabista vähintään 
20 päivän ajan haastattelua edeltäneiden 30 vuorokauden 
aikana. Katso lisätietoja vuoden 2011 tilastotiedotteen 
taulukosta GPS-10 (osa iv).

Lähde: Reitoxin kansalliset yhteyspisteet.

http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tdifig2b
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab5b
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab22a
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tdifig1a
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tdifig1b
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab10b
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab10c
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab11a
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab18b
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab21b
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab24
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab103g
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab111h
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/gps
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/gpstab10d
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Hoito

Hoidon tarjonta

Euroopassa tarjottava kannabishoito sisältää monenlaisia 
toimenpiteitä: internet-pohjaista hoitoa, neuvontaa, 
järjestelmällisiä psykososiaalisia toimenpiteitä ja 
laitoshoitoa. Tällä alalla valikoiva ja kohdennettu 
ehkäisytyö ja hoitotoimet limittyvät usein (katso luku 2).

Kannabishoitoa tarjotaan pääasiallisesti erikoistuneena 
avohoitopalveluna, ja kannabisongelmiin erikoistuneita 
palveluja on nyt saatavilla yli puolessa jäsenvaltioista. 
Esimerkiksi eri puolille Ranskaa on perustettu yli 300 
nuorten neuvontakeskusta, jotka palvelevat ensisijaisesti 
nuorten kannabiksen ongelmakäyttäjien tarpeita. 
Saksassa 161 neuvontakeskusta osallistuu muiden 
kannabikseen erikoistuneiden ohjelmien ohella Realize 
it -ohjelmaan, jossa asiakkaiden edellytetään asettavan 
itselleen tavoitteita kulutuksensa hillitsemiseksi ja jossa 
käsitellään kannabiksen käyttöön liittyviä yksilöllisiä ja 
ympäristöllisiä tekijöitä. Hoito koostuu kymmenen viikon 
kuluessa järjestettävistä viidestä istunnosta, ja siihen 
osallistuu vuosittain noin 1 400 kannabiksen käyttäjää. 
Unkarissa suurin osa (80 prosenttia) kannabisasiakkaista 
hakee ehkäiseviä neuvontapalveluja. Niitä tarjoavat 
akkreditoidut laitokset.

Erityisen aktiivisesti kannabisohjelmia ovat kehittäneet 
Saksa ja Alankomaat. Kannabiksen käyttöön liittyy 
tavallisesti muiden päihteiden käyttöä tai psykososiaalisia 

ongelmia, ja tämä on huomioitu kannabiksen käyttäjille 
tarkoitettujen ohjelmien suunnittelussa. Esimerkiksi 
Amsterdam Medical Centre on kehittänyt motivointiin 
painottuvan perhehoitomallin. Se on tarkoitettu nuorille 
kannabiksen käyttäjille, joilla on hiljattain puhjennut 
skitsofrenia (Reitoxin kansallinen raportti Alankomaista, 
2009). Äskettäisessä satunnaistetussa ja kontrolloidussa 
tutkimuksessa tämä hoitomalli osoittautui hyvin toimivaksi. 
Tutkimukseen osallistuneet nuoret ilmoittivat kannabiksen 
käytön ja himon vähentyneen kolmen kuukauden jälkeen 
hoidon alkamisesta, ja heidän vanhempiensa stressi 
oli lievittynyt ja hyvinvointi parantunut. Tapaukset, 
joissa kannabiksen käyttöön liittyy samanaikaisia 
psykiatrisia ongelmia, kuten psykoottisia häiriöitä tai 
masennusta, vaativat erikoistuneiden hoitopalvelujen 
ja mielenterveystoimistojen välistä integroitua 
lähestymistapaa. Käytännössä kaksoisdiagnoosien hoito 
tapahtuu eri vaiheissa, ja eri hoitopalvelujen yhteistyö on 
edelleen vaikeaa. 

Äskettäisessä saksalaisessa tutkimuksessa ennakoidaan 
kannabisongelmien takia hoitoon hakeutuvien määrän 
kasvavan tulevina vuosina etenkin nuorten poikien ja 
nuorten aikuisten keskuudessa. Nykyiset arviot Saksan 
huumehoitopalvelujen tavoittamien huumeidenkäyttäjien 
osuudesta osoittavat, että vaikka riippuvuuden 
hoitoon erikoistuneilla palveluilla tavoitetaan peräti 
45–60 prosenttia riippuvaisista opioidikäyttäjistä, 
hoidon tarpeessa olevista kannabiksen käyttäjistä 
tavoitetaan vain 4–8 prosenttia. Joissakin tapauksissa 
internet-pohjainen kannabishoito, jota on nyt saatavilla 
kolmessa jäsenvaltiossa, voi tarjota hoitovaihtoehdon 
niille kannabiksen käyttäjille, jotka tarvitsevat apua 
mutta jotka ovat haluttomia hakeutumaan perinteisten 
huumehoitopalvelujen piiriin. 

Tuoreimpia tutkimuksia kannabiksen käyttäjien hoidosta 

Kannabishoidon tulosten arviointiin liittyvää tutkimusta 
tehdään edelleen hyvin vähän verrattuna muihin laittomiin 
huumausaineisiin, vaikka kannabishoidon kysyntä kasvaa 
jatkuvasti. Euroopassa tutkimus lisääntyy kuitenkin 
jatkuvasti, ja aihetta käsitteleviä tutkimuksia on parhaillaan 
käynnissä Saksassa, Tanskassa, Espanjassa, Ranskassa ja 
Alankomaissa. 

Useat näistä tutkimuksista vahvistavat, että 
psykososiaalisilla toimenpiteillä saadaan aikaan 
myönteisiä hoitotuloksia kannabiksen käyttäjien 
keskuudessa. Yksi niistä on moniulotteinen perheterapia, 
kokonaisvaltainen perhepohjainen avohoitomenetelmä, 
joka on suunnattu huumeita käyttäville ja 
käyttäytymishäiriöistä kärsiville nuorille (Liddle ym., 

Kannabiksen käytön terveydelliset 
haittavaikutukset 

Kannabiksen käyttöön liittyvä yksilöllinen riski vaikuttaa 
heroiiniin tai kokaiiniin nähden pienemmältä. Käytön 
laajan levinneisyyden vuoksi kannabiksen vaikutus 
kansanterveyteen voi kuitenkin olla varsin tuntuva.

Kannabiksen käyttöön on todettu liittyvän useita akuutteja 
ja kroonisia terveysongelmia. Akuutteja vaikutuksia ovat 
pelkotilat, paniikkihäiriö ja psykoottiset oireet. Näistä 
ilmoittavat etenkin kannabista ensimmäistä kertaa 
käyttäneet henkilöt. Kannabiksen käyttö vaikuttaa myös 
lisäävän liikenneonnettomuuteen joutumisen riskiä. 

Kannabisriippuvuuden ohella kroonisia vaikutuksia 
ovat krooninen keuhkoputkentulehdus ja muut 
hengitystiesairaudet. Kannabiksen vaikutus kognitiiviseen 
toimintakykyyn on epäselvä. Nuorilla aikuisilla 
kannabiksen säännöllinen käyttö saattaa vaikuttaa 
haitallisesti mielenterveyteen. On näyttöä suurentuneesta 
riskistä saada psykoottisia oireita tai häiriöitä, jotka 
lisääntyvät käytön tihenemisen myötä (EMCDDA, 2008a, 
2008b; Hall ja Degenhardt, 2009; Moore ym., 2007). 
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2009). Sillä on onnistuttu vähentämään huumeen 
kulutusta. Maiden välisessä monipaikkatutkimuksessa 
tätä menetelmää verrattiin muihin saatavilla oleviin 
hoitomuotoihin, mutta tutkimuksen tulokset jäivät 
epäselviksi. Tästä syystä EMCDDA on tilannut meta-
analyysin eurooppalaisista ja amerikkalaisista 
tutkimuksista.

Muita arvioitavina olevia psykososiaalisia hoitomuotoja 
ovat psykoedukatiivinen työ (käyttäytymisterapiaan 
ja motivointihaastatteluun perustuva menetelmä), 
uudelleensortumisen ehkäiseminen, lyhythoito, 

palkitsemiseen ja rajoittamiseen perustuvat menetelmät 
(contingency management) ja erilaiset kognitiivisen 
käyttäytymisterapian menetelmät. 

Lisäksi on käynnissä tutkimuksia sellaisista farmakologisista 
valmisteista, jotka voivat tukea psykososiaalisia 
toimenpiteitä (Vandrey ja Haney, 2009). Tällä alueella 
on käynnissä kolme merkittävää tutkimuslinjaa, joissa 
selvitetään mahdollisuuksia käyttää lääkeaineita 
apuna kannabiksen käytön lopettamisesta aiheutuvien 
vieroitusoireiden, kannabiksen himon tai sen käytön 
vähentämisessä (Marshall, K. ym., 2011).

Kannabiksen lääkinnällinen käyttö Yhdysvalloissa

Tietyn kannabismäärän hallussapito lääkinnällisen käyttöön 
on sallittua 15:ssä Yhdysvaltain osavaltiossa ja District of 
Columbiassa, joissa ensimmäinen tätä koskeva laki annettiin 
vuonna 1996. Potilaalla on oltava lääkärin kirjallinen 
lähete, joka Kaliforniassa ja Mainessa kelpuutetaan myös 
suullisena. Washingtonia lukuun ottamatta kaikissa näissä 
osavaltioissa on perustettu luottamukselliset potilasrekisterit, 
ja joissakin osavaltioissa rekisterin pito on pakollista. Vaikka 
kukin osavaltio on asettanut kannabiksen lääkinnälliselle 
käytölle omat ehtonsa, useimmissa niistä sallitaan sen käyttö 
kroonisen, ankaran tai sitkeän kivun hoitoon. 

Lähes kaikissa osavaltioissa on käytössä hoitomalli, 
jossa nimetylle hoitajalle annetaan valtuudet kasvattaa 
rajallinen määrä kannabista potilaan käyttöön. Osavaltion 
mukaan potilaat voivat nimetä yhden tai kaksi tällaista 
hoitajaa, ja hoitajat voivat toimittaa kannabista enintään 

viidelle potilaalle. Sallittu määrä vaihtelee käyttövalmiin 
kannabisruohon osalta unssista (noin 28 grammaa) (Alaska, 
Montana ja Nevada) 24 unssiin (Oregon ja Washington) ja 
kannabiskasvien osalta kuudesta 24 kasviin, joista osan tulisi 
olla taimia. Kannabiksen toimitus lääkinnälliseen käyttöön 
sairaaloiden lääkevarastoihin tai valtion hoitolaitoksille on 
sallittua noin puolessa osavaltioista. Potilaat saavat kasvattaa 
omia kannabiskasveja lääkintäkäyttöön kaikissa muissa 
osavaltioissa paitsi New Jerseyssä ja Washington D.C:ssä. 

Liittovaltion lainsäädännössä kannabis luokitellaan kuitenkin 
vaaralliseksi aineeksi, jolle ei ole lääkinnällistä käyttöä. 
Tämä mahdollistaa kannabiksen käyttäjien ja toimittajien 
syytteeseenpanon liittovaltion tuomioistuimessa. Liittovaltion 
ylimmän syyttäjäviranomaisen (Deputy Attorney General) 
lokakuussa 2009 liittovaltion syyttäjille laatimassa 
ohjeistuksessa kuitenkin suositellaan, ettei kannabiksen 
lääkinnällisestä käytöstä nostettaisi syytettä, jos se on sallittu 
osavaltion laissa.
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Johdanto 
Amfetamiinit (tämä yleisnimi kattaa sekä amfetamiinin 
että metamfetamiinin) ja ekstaasi ovat Euroopassa 
yleisimmin käytettyjä laittomia huumeita. Monissa 
maissa kannabiksen jälkeen toiseksi yleisin laiton 
päihde on joko ekstaasi tai amfetamiinit. Joissain 
maissa amfetamiinien käyttö on lisäksi merkittävä 
osa huumeongelmaa, ja sen osuus hoitoa tarvitsevien 
keskuudessa on huomattava. 

Amfetamiini ja metamfetamiini kuuluvat keskushermostoa 
stimuloiviin huumeisiin. Näistä amfetamiinia on 
selvästi yleisemmin saatavilla Euroopassa, kun taas 
metamfetamiinia on käytetty viime aikoihin saakka 
merkittävässä määrin vain Tšekissä ja Slovakiassa. Nyt 
muutamat Pohjois-Euroopan maat ovat ilmoittaneet, 
että tätä huumetta liikkuu aiempaa enemmän niiden 
amfetamiinimarkkinoilla.

Ekstaasi tarkoittaa synteettisiä aineita, jotka muistuttavat 
kemiallisesti amfetamiineja mutta joiden vaikutus on 
jossain määrin erilainen. Ekstaaseista tunnetuin on 

3,4-metyleenidioksimetamfetamiini (MDMA), mutta joskus 
ekstaasitableteissa on muitakin sen kaltaisia aineita 
(MDA, MDEA). Se on ollut perinteisesti suosittua tietyn 
tanssikulttuurin edustajien keskuudessa. Vaikka ekstaasi on 
edelleen suosittua näissä ympäristöissä, viime vuosina sen 
käyttö ja saatavuus ovat pikku hiljaa vähentyneet monissa 
Euroopan maissa. 

Tunnetuin synteettinen hallusinogeeni Euroopassa on 
lysergihapon dietyyliamidi (LSD), jonka kulutus on 
ollut varsin pitkään vähäistä ja melko vakaata. Viime 
vuosina nuorisossa näkyy heränneen yhä suurempaa 
kiinnostusta luonnossa esiintyviin hallusinogeeneihin, 
kuten hallusinogeenisiin sieniin. Ketamiini ja GHB 
(gammahydroksivoihappo) ovat anestesialääkkeitä, 
joita on käytetty yleisesti ihmis- ja eläinlääketieteessä 
jo 30 vuoden ajan. Niiden viihdekäytöstä tietyissä 
ympäristöissä ja tietyissä huumeidenkäyttäjien 
alaryhmissä on raportoitu Euroopassa 1990-luvun 
puolivälistä lähtien. Muutamissa Euroopan maissa näiden 
aineiden laittomasta käytöstä on tullut hoitopalvelujen uusi 
huolenaihe. 

Luku 4
Amfetamiinit, ekstaasi, hallusinogeenit, GHB ja ketamiini

Taulukko 5: Amfetamiinin, metamfetamiinin, ekstaasin ja LSD:n takavarikot, hinta ja puhtaus
Amfetamiini Metamfetamiini Ekstaasi LSD

Maailmassa takavarikoitu määrä 
(tonnia)

33 31 5,4 0,1 

Takavarikoitu määrä 
EU ja Norja 
(mukaan lukien Kroatia ja Turkki) (1)

 
5,3 tonnia 

(6,5 tonnia)

 
500 kiloa 

(600 kiloa)

Tabletit 
1,9 miljoonaa 

(2,4 miljoonaa)

Yksiköt 
59 700 

(59 700)

Takavarikoiden lukumäärä 
EU ja Norja 
(mukaan lukien Kroatia ja Turkki)

 
34 000 

(34 200)

 
7 400 

(7 400)

 
10 300 

(11 000)

 
960 

(970)

Keskihinta katukaupassa (euroa) 
Vaihteluväli 
(Neljännespisteiden vaihteluväli) (2)

Gramma 
8–42 

(10–23)

Gramma 
9–71

Tabletti 
3–16 
(4–9)

Annos 
4–29 

(7–11)

Keskimääräinen puhtaus tai 
MDMA-pitoisuus 
Vaihteluväli 
(Neljännespisteiden vaihteluväli) (2)

 
 

1–29 % 
(6–21 %)

 
 

10–76 % 
(25–64 %)

 
 

3–108 mg 
(26–63 mg)

 
 

Ei tietoja

(1) Vuonna 2009 takavarikoidun amfetamiinin, metamfetamiinin, ekstaasin ja LSD:n kokonaismäärä on todennäköisesti tässä arvioitua suurempi, koska Alankomaista, josta 
vuoteen 2007 saakka raportoitiin suhteellisen suuria takavarikoita, ei ole vielä saatu uusimpia tietoja. Koska tiedot vuosilta 2008 ja 2009 puuttuvat, Alankomaita ei voitu 
sisällyttää koko Euroopan kattaviin arvioihin vuodelta 2009.

(2) Ilmoitettujen keskihintojen keskialueen vaihtelu.
Huom. Kaikki tiedot ovat vuodelta 2009; kaikkia tietoja ei välttämättä ole saatavana.
Lähteet: Maailmanlaajuiset tiedot: UNODC (2011); Euroopan tiedot: Reitoxin kansalliset yhteyspisteet.
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(57) Katso laatikko ”Synteettisten huumausaineiden lähtökemikaalit: tarjonnan monipuolistuminen Euroopassa”. 

Tarjonta ja saatavuus 

Lähtökemikaalit

Amfetamiini, metamfetamiini ja ekstaasi ovat synteettisiä 
huumeita, joiden valmistuksessa tarvitaan tiettyjä 
lähtökemikaaleja. Näiden aineiden tuotannosta saadaan 
käsitys tarkastelemalla niiden valmistuksessa tarvittavien 
– pois laillisesta kaupasta suunnattujen – säänneltyjen 
kemikaalien takavarikoita koskevia ilmoituksia. 

YK:n kansainvälisen huumausainevalvontalautakunnan 
(INCB) tietojen mukaan sekä amfetamiinin että 
metamfetamiinin laittomaan valmistukseen käytettävän 
1-fenyyli-2-propanonin (P-2-P, BMK) maailmanlaajuiset 
takavarikot vähenivät vuonna 2008 ilmoitetusta 5 620 
litrasta 4 900 litraan vuonna 2009. Suurimmat määrät 
takavarikoitiin edelleen Kiinassa (2 275 litraa vuonna 
2009) ja Venäjällä (1 731 litraa vuonna 2009). 
Euroopan unionissa P-2-P:n takavarikot lisääntyivät 62 
litrasta vuonna 2008 noin 635 litraan vuonna 2009. 
Vuonna 2009 maailmassa takavarikoitiin aiempaa 
enemmän myös metamfetamiinin kahta keskeistä 
lähtöainetta: efedriiniä 42 tonnia (18 tonnia vuonna 
2008 ja 22,6 tonnia vuonna 2007) ja pseudoefedriiniä 
7,2 tonnia (5,1 tonnia vuona 2008, tosin määrä on yhä 
vähemmän kuin vuonna 2007, jolloin sitä takavarikoitiin 
25 tonnia). EU:n jäsenvaltioiden osuus oli 0,5 tonnia 
efedriiniä, lähes kaksinkertainen määrä edellisvuoteen 
verrattuna, ja 67 kilogrammaa pseudoefedriiniä.

MDMA:n valmistukseen käytetään pääasiassa kahta 
lähtökemikaalia: 3,4-metyleenidioksifenyyli-2-propanonia 
(3,4-MDP2P:tä, PMK:ta) ja safrolia. Vuonna 2009 
takavarikoitiin 40 litraa PMK:ta, kun vuonna 2008 
takavarikoita ei tehty ainuttakaan. Tämä voi merkitä sitä, 
että ainetta on edelleen saatavilla niukasti. Aiempina 
vuosina takavarikoidut määrät ovat olleet merkittävästi 
suurempia (8 816 litraa vuonna 2006 ja 2 297 litraa 
vuonna 2007). MDMA:n synteesissä PMK:n korvaavan 
safrolin maailmanlaajuisten takavarikoiden määrät 
vähenivät vuoden 2007 huippuluvusta (45 986 litraa) 
1 048 litraan vuonna 2009. (57) Vuoden 2009 PMK-
takavarikot ja suurin osa safrolitakavarikoista tehtiin 
Euroopan unionin alueella.

Project Prism on kansainvälinen hanke, jonka 
tarkoituksena on estää synteettisten huumeiden 
laittomassa valmistuksessa käytettävien lähtökemikaalien 
suuntaaminen laittomaan kauppaan. Hankkeessa 
tämä estetään käyttämällä laillisessa kaupassa 
vientiä koskevia ennakkoilmoituksia ja ilmoittamalla 
pysäytetyistä lasteista ja takavarikoista, kun 
epäilyttäviä kauppoja tapahtuu. Tiedot tämän 

alan toiminnasta ilmoitetaan YK:n kansainväliselle 
huumausainevalvontalautakunnalle (INCB, 2011b). 
Toinen INCB:n äskettäisistä aloitteista on julkaista 
kansallisten viranomaisten avuksi ohjeet vapaaehtoisten 
valvontatoimien käynnistämiseksi yhteistyössä teollisten 
kemikaalivalmistajien kanssa. Tavoitteena on estää 
kemikaalien kulkeutuminen laittomien huumeiden 
tuotantoon (INCB, 2009). 

Synteettisten huumausaineiden lähtökemikaalit: 
tarjonnan monipuolistuminen Euroopassa

Synteettisiä huumausaineita, kuten ekstaasia (MDMA, 
MDEA, MDA) ja amfetamiinia, valmistetaan Euroopassa 
laittomasti sinne maahantuoduista lähtökemikaaleista. 
Kansainvälisten valvontatoimien tehostamisen 
seurauksena jotkin laittomat valmistajat eivät enää 
osta lähtökemikaaleja sellaisenaan, vaan mieluummin 
syntetisoivat niitä lähtökemikaalien ”esimuodoista”. 
Usein valmistajat pyrkivät myös naamioimaan perinteiset 
lähtökemikaalit sääntelemättömiksi kemikaaleiksi ennen 
maahantuontia (Europol, 2007, INCB, 2011a). 

Euroopan ekstaasimarkkinoiden viimeaikaiset vaihtelut 
kuvastavat tätä ilmiötä. Kun valvontatoimilla onnistuttiin 
estämään MDMA:n lähtökemikaalin PMK:n suuntaaminen 
laittomille markkinoille (1), MDMA:n synteesin lähtöaineina 
on sittemmin alettu käyttää erilaisia lähtökemikaalien 
esimuotoja, kuten safrolia.

PMK:n kauppaa säännellään kansainvälisesti sekä 
YK:n vuoden 1988 yleissopimuksessa että EU:n 
lainsäädännössä. PMK:n laillinen kansainvälinen kauppa 
on vähäistä, ja se rajoittuu ainoastaan muutamiin maihin. 
Safrolia tuotetaan safrolipitoisista eteerisistä öljyistä, 
joita uutetaan useista kasvilajeista Etelä-Amerikassa ja 
Kaakkois-Aasiassa (TNI, 2009). Vaikka itse safroli on 
säännelty kemikaali, safrolipitoisten öljyjen kauppaa ei 
valvota. Lisäksi safrolia käytetään maailmanlaajuisesti 
hajuvesien ja hyönteismyrkkyjen valmistuksessa, mikä 
voi osaltaan heikentää kansainvälisten valvontatoimien 
vaikutusta. 

Ekstaasin tuotantoon kenties useimmin liitetty 
valtio on Alankomaat, josta ilmoitettujen tietojen 
mukaan useat ekstaasin valmistajat ovat käyttäneet 
lähtöaineena safrolia PMK:n sijasta. Kansainväliselle 
huumausainevalvontalautakunnalle ilmoitettiin marraskuun 
2009 ja lokakuun 2010 välisenä aikana noin 40 
laillista safrolierää, yhteismäärältään 101 840 litraa. 
Epäilyttävistä lähetyksistä ilmoitetaan edelleen suhteellisen 
vähän tuotetun ekstaasin arvioituun määrään verrattuna 
(INCB, 2011a). Vuosina 2009 ja 2010 takavarikoitiin 
noin 1 050 litraa safrolia ja safrolipitoisia öljyjä, 
enimmäkseen Liettuasta. Sen naapurimaa Latvia ilmoitti 
takavarikoineensa 1 841 litraa näitä aineita vuonna 2008 
(INCB, 2011a). 

(1) 3,4-metyleenidioksifenyyli-2-propanoni.
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(58) Suurin osa (94 prosenttia) amfetamiinitableteista oli merkitty Captagoniksi ja takavarikoitiin Turkissa. Captagon on yksi fenetylliinin, keskushermostoa 
stimuloivan synteettisen aineen, rekisteröidyistä tavaramerkeistä. Captagonina laittomilla huumemarkkinoilla myytyjen tablettien todetaan yleensä 
sisältävän amfetamiinia kofeiiniin sekoitettuna.

(59) Tämä analyysi on alustava, koska Alankomaista ei ole vielä saatavilla tietoja vuosilta 2008 ja 2009.
(60) Tässä luvussa mainittuja Euroopan huumausainetakavarikoita koskevia tietoja on vuoden 2011 tilastotiedotteen taulukoissa SZR-11–SZR-18.
(61) Tässä luvussa mainittuja huumausaineiden puhtautta Euroopassa koskevia tietoja on vuoden 2011 tilastotiedotteen taulukossa PPP-8. EU:n indeksoidut 

suuntaukset esitetään vuoden 2011 tilastotiedotteen kuviossa PPP-2.
(62) Tässä luvussa mainittuja huumausaineiden hintoja Euroopassa koskevia tietoja on vuoden 2011 tilastotiedotteen taulukossa PPP-4.

Amfetamiini

Maailman amfetamiinintuotanto on keskittynyt edelleen 
Eurooppaan, jossa oli yli 80 prosenttia kaikista vuonna 
2009 ilmoitetuista amfetamiinilaboratorioista (UNODC, 
2011). Maailmanlaajuisten amfetamiinitakavarikoiden 
määrä kasvoi vuonna 2009: takavarikoitu määrä oli 
33 tonnia (katso taulukko 5). Länsi- ja Keski-Euroopassa 
takavarikoitiin edelleen suuria määriä amfetamiinia, 
tosin UNODC ilmoittaa siellä takavarikoitujen määrien 
vähentyneen 20 prosenttia vuoteen 2008 verrattuna (7,9 
tonnia). Eniten takavarikoidut määrät kasvoivat Saudi-
Arabiassa, Jordaniassa ja Syyriassa. UNODC:n Lähi- ja 
Keski-idän sekä Lounais-Aasian alueella takavarikoitiin 
vuonna 2009 yhteensä noin 25 tonnia amfetamiinia, lähes 
kaikki Captagon-tabletteina (UNODC, 2011).

Valtaosa Euroopassa takavarikoidusta amfetamiinista 
tuotetaan (suuruusjärjestyksessä) Alankomaissa, Puolassa, 
Belgiassa, Bulgariassa ja Turkissa. Europol ilmoittaa, 
että vuonna 2007 Euroopan unionista löydettiin 19 
amfetamiinien tuotantoa, tabletointia tai varastointia 
harjoittavaa toimipistettä. 

Euroopassa arvioidaan tehdyn 34 200 jauhemaisen 
amfetamiinin takavarikkoa, yhteismäärältään 5,8 tonnia, ja 
lisäksi takavarikoitiin 3 miljoonaa amfetamiinitablettia (58) 
vuonna 2009. (59) Amfetamiinitakavarikoiden määrä on 
vaihdellut viimeksi kuluneiden viiden vuoden aikana, ja 
se kasvoi vuosina 2008 ja 2009. Vaikka Euroopassa 
takavarikoitujen amfetamiinitablettien määrä laski 
voimakkaasti vuosina 2004–2009, kun takavarikot 
Turkissa vähenivät, takavarikoidun amfetamiinijauhon 
määrä näyttää pysyneen vakaana tai kasvaneen 
useimmissa Euroopan maissa. (60) Tämä on kuitenkin vasta 
alustava arvio, koska Alankomaista ei ole vielä saatavilla 
uusimpia tietoja, Alankomaissa takavarikoitiin vuonna 
2007 (viimeisenä vuonna, jolta tietoja on saatavilla) 
2,8 tonnia amfetamiinijauhetta.

Euroopassa vuonna 2009 takavarikoitujen 
amfetamiinierien puhtaus vaihteli edelleen suuresti. 
Bulgariassa, Unkarissa, Itävallassa, Portugalissa, 
Sloveniassa, Slovakiassa ja Kroatiassa näytteiden 
keskimääräinen puhtaus oli alle 8 prosenttia, mutta 
niissä maissa, joissa on paljastunut amfetamiinin 
tuotantoa tai joissa kulutus on melko merkittävää (Viro, 
Liettua, Alankomaat, Puola, Suomi ja Norja), se oli yli 
20 prosenttia. (61) Viimeksi kuluneiden viiden vuoden 

aikana amfetamiinin puhtaus on heikentynyt 17:ssä niistä 
18 maasta, joista on saatu riittävästi tietoja suuntausten 
analyysia varten.

Vuonna 2009 amfetamiinin keskihinta katukaupassa 
vaihteli 10 eurosta 23 euroon grammalta yli puolessa 
tietoja ilmoittaneista 14 maasta. Niissä 17 maassa, 
joista ilmoitettiin tietoja vuosilta 2004–2009, 
vähittäiskauppahinta oli laskenut tai pysynyt vakaana 
lukuun ottamatta Alankomaita, jossa hinnat nousivat, ja 
Sloveniaa, joka ilmoitti merkittävästä hinnannoususta 
vuonna 2009. (62)

Metamfetamiini

Kaikkialta maailmasta tulleiden ilmoitusten mukaan 
lakkautettujen metamfetamiinilaboratorioiden määrä 
kasvoi 22 prosenttia vuonna 2009. Eniten määrän 
ilmoitettiin lisääntyneen Pohjois-Amerikassa ja etenkin 
Yhdysvalloissa, mutta keittiölaboratorioita koskevat 
ilmoitukset lisääntyivät myös Itä- ja Kaakkois-Aasiassa. 
Metamfetamiinin tuotantoon liittyvän toiminnan ilmoitettiin 
lisääntyneen myös Latinalaisessa Amerikassa ja Afrikassa. 
Vuonna 2009 takavarikoitiin 31 tonnia metamfetamiinia, 
merkittävästi enemmän kuin vuonna 2008 (22 tonnia). 
Valtaosa huumausaineesta takavarikoitiin Pohjois-
Amerikassa (44 prosenttia) ja Meksikosta ilmoitettiin 
poikkeuksellisen suuri luku eli 6,1 tonnia vuonna 2009 
(UNODC, 2011).

Euroopassa metamfetamiinin laiton tuotanto keskittyy 
valtaosin Tšekkiin, josta paljastui vuonna 2009 
yhteensä 342 tuotantopaikkaa, enimmäkseen pieniä 
keittiölaboratorioita (434 vuonna 2008). Huumausainetta 
ilmoitetaan tuotettavan myös Slovakiassa, jossa tuotanto 
kasvoi vuonna 2009, sekä Saksassa, Liettuassa ja 
Puolassa.

Vuonna 2009 Euroopasta ilmoitettiin lähes 7 400:sta 
metamfetamiinin takavarikosta, joissa otettiin talteen 
600 kg huumetta. Sekä takavarikointien lukumäärä että 
takavarikoidut metamfetamiinimäärät kasvoivat vuosina 
2004–2009, ja voimakkainta kasvu oli vuosina 2008 ja 
2009. Takavarikoidut määrät kaksinkertaistuivat vuosina 
2008 ja 2009. Tämä johtui pääasiassa Ruotsissa ja 
Norjassa takavarikoitujen määrien kasvusta. Eniten 
metamfetamiinin takavarikoita on näissä kahdessa maassa, 
joissa se saattaa osittain korvata amfetamiinin. Turkki 
ilmoitti metamfetamiinin takavarikoista ensimmäisen kerran 

http://www.emcdda.europa.eu/stats11/szr/tables
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/ppptab8
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/pppfig2
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/ppptab4
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(63) Tämä analyysi on alustava, koska Alankomaista – josta ilmoitettiin kolmasosa Euroopassa takavarikoiduista LSD-määristä vuonna 2007 – ei ole vielä 
saatavilla tietoja myöhemmiltä vuosilta.

vuonna 2009, ja määrä oli Euroopan kolmanneksi suurin: 
Turkissa talteen otetut, suhteellisen suuret metamfetamiinierät 
olivat matkalla Iranista Kaakkois-Aasiaan. 

Metamfetamiinin puhtaus vaihteli merkittävästi vuonna 
2009 kaikissa tietoja ilmoittaneissa 17 maassa. Bulgariassa 
ja Virossa keskimääräinen puhtaus oli alle 15 prosenttia 
ja Tšekissä, Alankomaissa, Slovakiassa ja Kroatiassa yli 
65 prosenttia. Metamfetamiinin puhtaudessa ei voida 
erottaa mitään yleistä suuntausta. Vuonna 2009 myös 
metamfetamiinin vähittäiskauppahinta vaihteli suuresti 
niissä kuudessa maassa, joista saatiin tietoja. Bulgariassa, 
Liettuassa ja Sloveniassa hinta oli noin 10 euroa grammalta 
ja Saksassa ja Slovakiassa noin 70 euroa grammalta.

Ekstaasi

Hävitettyjen ekstaasilaboratorioiden määrä pysyi 
lähes ennallaan (52 vuonna 2009). Useimmat näistä 
laboratorioista sijaitsivat Australiassa (19), Indonesiassa 
(18) ja Kanadassa (12). Tuotanto näyttää hajaantuvan 
maantieteellisesti, sillä valmistus tapahtuu lähellä 
kuluttajamarkkinoita Itä- ja Kaakkois-Aasiassa, Pohjois-
Amerikassa ja Oseaniassa. Tästä huolimatta Eurooppa on 
edelleen ekstaasintuotannon pääalue.

Maailmassa takavarikoitiin yhteensä 5,4 tonnia ekstaasia 
vuonna 2009 (UNODC, 2011) ja 63 prosenttia tästä 
kokonaismäärästä takavarikoitiin Yhdysvalloissa.

Euroopassa ilmoitettujen ekstaasitakavarikoiden lukumäärä 
pysyi melko vakaana vuosina 2004–2006, minkä jälkeen 
se on hieman pienentynyt. Takavarikoidun aineen määrä 
on pienentynyt vuodesta 2004 lähtien useimmissa 
Euroopan maissa. Euroopassa ilmoitettiin kaikkiaan 
noin 11 000 takavarikointia, joissa otettiin talteen yli 
2,4 miljoonaa ekstaasitablettia vuonna 2009. Tämä on 
kuitenkin alustava arvio, sillä Alankomaiden uusimmat 
tiedot eivät ole vielä käytettävissä. Alankomaat ilmoitti 
yhteensä 8,4 miljoonan ekstaasitabletin takavarikoista 
vuonna 2007 (viimeinen vuosi, jolta tietoja on saatavilla). 

Vuonna 2009 testattujen ekstaasitablettien tyypillinen 
MDMA-pitoisuus oli 3–108 milligrammaa tietoja 
toimittaneissa 18 maassa. Lisäksi monet maat (Belgia, 
Bulgaria, Saksa, Italia, Alankomaat ja Turkki) raportoivat 
suuriannoksisista ekstaasitableteista, jotka sisälsivät yli 
130 milligrammaa MDMA:ta. Ekstaasitablettien MDMA-
pitoisuus laski vuosina 2004–2009 kaikissa 14:ssä 
riittävästi tietoja ilmoittaneessa maassa.

Viime vuosina laittomien huumausainetablettien sisältö 
Euroopassa on muuttunut. Aikaisemmin ekstaasitabletit 
sisälsivät useimmiten MDMA:ta tai jotain muuta ekstaasin 

kaltaista ainetta (MDEA, MDA) ainoana psykoaktiivisena 
aineena, mutta nykyisin tablettien sisältö voi vaihdella, 
ja MDMA:n kaltaisten aineiden pitoisuudet ovat 
pienentyneet. Tämä muutos korostui vuonna 2009, 
jolloin ilmoituksia MDMA:n kaltaisten aineiden suurista 
pitoisuuksista analysoiduissa ekstaasitableteissa tuli vain 
Italiasta (58 prosenttia), Alankomaista (63 prosenttia) ja 
Maltalta (100 prosenttia). 

Amfetamiinit – toisinaan yhdistelminä MDMA:n kaltaisten 
aineiden kanssa – olivat melko yleisiä Kreikassa, 
Espanjassa, Unkarissa, Puolassa, Sloveniassa ja Kroatiassa 
analysoiduissa tableteissa tavattuja aineita. Useimmat muut 
maat mainitsivat, että merkittävässä määrässä analysoituja 
tabletteja löytyi piperatsiineja ja erityisesti mCPP:tä joko 
yksin tai muihin aineisiin yhdistettynä. 

Ekstaasi on nyt huomattavasti halvempaa kuin 
1990-luvulla, jolloin se tuli yleisesti laajalti saataville. 
Vaikka toisten ilmoitusten mukaan tabletteja myydään 
jopa 1 euron kappalehintaan, useimmat maat raportoivat 
keskimääräiseksi vähittäiskauppahinnaksi 4–9 euroa 
tabletilta. Vuosilta 2004–2009 saatavissa olevat tiedot 
viittaavat siihen, että vähittäishinnan lasku on jatkunut tai 
pysynyt vakiona Euroopassa. Vuonna 2009 hinta kuitenkin 
nousi Alankomaissa, jossa tämän huumausaineen hinnat 
olivat myös halvimmat.

Hallusinogeenit ja muut aineet

LSD:n käyttöä ja salakuljetusta pidetään Euroopassa 
edelleen marginaalisen pienenä. Vuosina 2004–2009 
LSD-takavarikointien lukumäärät ovat laskeneet, mutta 
takavarikoidun aineen määrä on vaihdellut tuona 
ajanjaksona paljon alemmilla tasoilla verrattuna vuoteen 
2005, jolloin Yhdistyneessä kuningaskunnassa takavarikoita 
tehtiin ennätysmäärä (1,8 miljoonaa). (63) LSD:n hinta 
vähittäiskaupassa on pysynyt vakaana useimmissa 
tietoja ilmoittaneissa maissa vuodesta 2004 alkaen, 
joskin Belgiassa se on noussut ja Latviassa, Itävallassa ja 
Kroatiassa hieman laskenut. Vuoden 2009 keskimääräinen 
hinta oli 7–11 euroa valtaosassa 11 raportoineesta maasta. 

Hallusinogeenisten sienten, ketamiinin tai GHB:n ja GBL:n 
takavarikoista ilmoitettiin vuonna 2009 ainoastaan neljässä 
tai viidessä maassa. Epäselväksi jää, missä määrin ilmoitetut 
takavarikot heijastavat näiden aineiden käyttöä tai sitä, 
etteivät lainvalvontaviranomaiset valvo niitä rutiininomaisesti.

Levinneisyys ja käyttötavat 
Muutamassa maassa amfetamiinin tai metamfetamiinin 
käyttö, joka tapahtuu yleensä suoneen pistämällä, 
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Luku 4: Amfetamiinit, ekstaasi, hallusinogeenit, GHB ja ketamiini

(64) Katso vuoden 2011 tilastotiedotteen taulukko EYE-11.
(65) Amfetamiinien ongelmakäytöksi määritellään suonensisäinen käyttö tai pitkäaikainen/säännöllinen käyttö.
(66) Katso vuoden 2011 tilastotiedotteen taulukot TDI-5 (osa ii) ja TDI-22.
(67) Katso vuoden 2011 tilastotiedotteen taulukot TDI-5 (osa iv) ja TDI-37.

aiheuttaa suuren osan kaikista huumeiden 
ongelmakäyttö- ja hoitoonhakeutumistapauksista. Tästä 
kroonikkokäyttäjäväestön tilanteesta poiketen synteettiset 
huumausaineet, varsinkin ekstaasi, yhdistetään yleisemmin 
yökerhoihin ja tanssitapahtumiin, joissa sitä käytetään 
usein yhdessä alkoholin kanssa. Tämän vuoksi nuorten 
keskuudesta saadaan muuhun väestöön verrattuna 
merkittävästi suurempia käyttömäärätietoja, ja erityisen 
suuria määriä havaitaan tietyissä ympäristöissä tai 
alakulttuureissa. Hallusinogeenien, kuten lysergihapon 
dietyyliamidin (LSD:n) ja hallusinogeenisten sienten, 
yleinen kulutus on kokonaisuudessaan vähäistä, ja se on 
pysynyt laajalti vakaana viime vuosina. 

Amfetamiinit

Huumeidenkäytön levinneisyyttä koskevien arvioiden 
perusteella noin 12,5 miljoonaa eurooppalaista 
on kokeillut amfetamiineja ja noin 2 miljoonaa on 
käyttänyt niitä viimeksi kuluneen vuoden aikana (katso 
yhteenvetotiedot taulukosta 6). Nuorten aikuisten 
(15–34-vuotiaat) keskuudessa amfetamiinia ainakin 
kerran käyttäneiden määrä vaihtelee maasta toiseen 
huomattavasti, ja se on noin 0,1–14,3 prosenttia. 
Euroopan painotettu keskiarvo on 5,0 prosenttia. Viimeksi 
kuluneen vuoden aikana amfetamiineja käyttäneitä on 
tässä ikäryhmässä 0,1–2,5 prosenttia. Valtaosa maista 
ilmoittaa levinneisyysarvioksi 0,5–2,0 prosenttia. Arviolta 
keskimäärin 1,5 miljoonaa eurooppalaista nuorta 
(1,1 prosenttia) on käyttänyt amfetamiineja viimeksi 
kuluneen vuoden aikana. 

Vuonna 2007 tutkimukseen osallistuneissa 26:ssa EU:n 
jäsenvaltiossa, Norjassa ja Kroatiassa 15–16-vuotiaiden 
koululaisten keskuudessa amfetamiineja oli käyttänyt 
ainakin kerran 1–8 prosenttia. Yli 5 prosentin yleisyydestä 
raportoivat vain Bulgaria ja Latvia. Ne neljä maata, joissa 
tehtiin koululaistutkimukset vuosina 2009 ja 2010 (Italia, 
Slovakia, Ruotsi ja Yhdistynyt kuningaskunta), raportoivat 
ainakin kerran amfetamiineja käyttäneiden osuudeksi 
3 prosenttia tai sitä vähemmän. (64) 

Tietoja amfetamiinien käytön levinneisyydestä yöelämässä 
toimitettiin neljästä maasta vuonna 2009 (Belgia, 
Tšekki, Alankomaat ja Yhdistynyt kuningaskunta). Niiden 
mukaan amfetamiineja viimeksi kuluneen vuoden aikana 
käyttäneiden osuus vaihtelee merkittävästi, 6 prosentista 
24 prosenttiin.

Viime vuosikymmenen kuluessa amfetamiineja viimeksi 
kuluneen vuoden aikana käyttäneiden osuus on pysynyt 
melko vähäisenä ja vakaana useimmissa Euroopan 

maissa. Levinneisyys oli alle 3 prosenttia lähes kaikissa 
tietoja ilmoittaneissa maissa Yhdistynyttä kuningaskuntaa 
ja Tanskaa lukuun ottamatta. Yhdistyneessä 
kuningaskunnassa amfetamiineja viimeksi kuluneen 
vuoden aikana käyttäneiden osuus nuorista aikuisista 
(15–34-vuotiaat) on laskenut 6,2 prosentista vuonna 1998 
aina 1,8 prosenttiin vuosina 2009–2010. Tanskassa se 
pieneni vuoden 2000 luvusta, joka oli 3,1 prosenttia, 
2 prosenttiin vuonna 2010 (katso kuvio 8). Vuosina 
2004–2009 vain Norja ja Tšekki ilmoittivat yli yhden 
prosenttiyksikön muutoksesta amfetamiineja viimeksi 
kuluneen vuoden aikana käyttäneiden nuorten aikuisten 
osuudessa. Tšekin viimeaikaisia suuntauksia ei kuitenkaan 
voida vahvistaa tutkimusmenetelmien epäyhtenäisyyden 
takia. Koululaistutkimukset osoittavat yleisesti, että 
amfetamiinikokeilujen määrä on muuttunut vain vähän 
15–16-vuotiaiden oppilaiden keskuudessa. Vuosina 
2003–2007 useimmat maat ilmoittivat sekä laskevista 
että vakaista suuntauksista amfetamiinia ainakin kerran 
käyttäneiden määrässä tässä ryhmässä. 

Amfetamiinien ongelmakäyttö

Vain pieni määrä maita on antanut kansallisia arvioita 
amfetamiinien ongelmakäyttäjistä (65), mutta näihin 
aineisiin liittyvien ongelmien takia hoitoon hakeutuneista 
käyttäjistä on saatavilla tietoja eri puolilta Euroopasta. 

Pääasiallisesti amfetamiinin käytön vuoksi hoitoon 
hakeutuneiden määrä on suhteellisen pieni, noin 
5 prosenttia huumehoitoasiakkaista vuonna 2009 
(20 000 asiakasta), mutta varsin merkittävä Ruotsissa 
(28 prosenttia), Puolassa (25 prosenttia) ja Suomessa 
(17 prosenttia). Viisi muuta maata (Belgia, Tanska, Saksa, 
Unkari ja Alankomaat) ilmoittavat, että 6–10 prosenttia 
hoidon aloittavista asiakkaista mainitsee pääasialliseksi 
huumeekseen amfetamiinin. Muissa maissa osuus on 
alle viisi prosenttia. Lähes 20 000 pääasiassa muun 
huumausaineen vuoksi huumehoitoon hakeutuvaa ilmoittaa 
amfetamiinin toissijaiseksi huumeekseen. (66)

Amfetamiinin käyttäjät tulevat hoitoon keskimäärin 
30 vuoden iässä. Miesten ja naisten välinen suhdeluku on 
pienempi (2:1) kuin muiden laittomien huumeiden osalta. 
Latviassa, Ruotsissa ja Suomessa – maissa, joissa suurin 
osa hoitoon hakeutuneista on amfetamiininkäyttäjiä – 
suhteellisen suuri osuus (59–83 prosenttia) ensisijaisesti 
amfetamiinia käyttävistä asiakkaista ilmoittaa käyttävänsä 
sitä suonensisäisesti. (67) 

Hoitoon hakeutuvia amfetamiininkäyttäjiä koskevat 
suuntaukset vuosina 2004–2009 ovat pysyneet pitkälti 

http://www.emcdda.europa.eu/stats11/eyetab11
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab5b
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab22
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab5d
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab37


58

Vuosiraportti 2011: huumeongelma Euroopassa

(68) Katso vuoden 2011 tilastotiedotteen taulukot TDI-2 (osa i), TDI-3 (osa iii) ja TDI-5 (osa ii) ja (osa iv) sekä vuoden 2006 tilastotiedotteen taulukko 
TDI-5 (osa ii).

samanlaisina useimmissa maissa. Ensimmäistä kertaa 
hoitoon hakeutuneiden määrä on laskenut hieman, mikä 
johtuu pääasiassa uusien amfetamiiniasiakkaiden määrän 
vähenemisestä Suomessa ja Ruotsissa (EMCDDA, 2010d).

Toisin kuin muualla maailmassa, jossa metamfetamiinin 
käyttö on viime vuosina lisääntynyt, Euroopan 
käyttömäärät vaikuttavat vähäisiltä. Tämän huumeen 
käyttö on Euroopassa perinteisesti keskittynyt Tšekkiin ja 
sittemmin Slovakiaan. Metamfetamiinin ongelmakäyttäjiä 
arvioitiin olevan Tšekissä 24 600–25 900 vuonna 2008 
(3,3–3,5 tapausta tuhatta 15–64-vuotiasta kohti), mikä 
on pyöreästi kaksi kertaa opioidien ongelmakäyttäjien 
arvioitu määrä. Tämä on tilastollisesti merkittävää kasvua 
edellisvuosiin verrattuna. Slovakiassa vastaavat luvut ovat 
noin 5 800–15 700 metamfetamiinin ongelmakäyttäjää 
(1,5–4,0 tapausta tuhatta 15–64-vuotiasta kohti), 
mikä on noin 20 prosenttia vähemmän kuin opioidien 
ongelmakäyttäjien arvioitu määrä. 

Hoitoon hakeutuvista asiakkaista varsin tuntuva osa 
ilmoittaa metamfetamiinin pääasialliseksi huumeekseen 
Tšekissä (61 prosenttia) ja Slovakiassa (30 prosenttia). 
Kummassakin maassa uusien metamfetamiiniasiakkaiden 
määrä ja osuus hoitoon hakeutuvista on kasvanut 
viime vuosikymmenen kuluessa. Suonensisäinen käyttö 
on hoitoon hakeutuvien metamfetamiinin käyttäjien 
keskuudessa yleistä Tšekissä (79 prosenttia) ja 
vähemmässä määrin Slovakiassa (37 prosenttia); yleinen 
suuntaus on ollut laskeva vuodesta 2004 lähtien. Näissä 
maissa hoitoon hakeutuneiden metamfetamiiniasiakkaiden 
keski-ikä on 25 vuotta. (68)

Viime vuosina metamfetamiinia on esiintynyt myös muiden 
maiden huumemarkkinoilla, etenkin Pohjois-Euroopassa 
(Norjassa, Ruotsissa, Latviassa ja vähemmässä määrin 
Suomessa). Näissä maissa se näyttää osittain korvaavan 
amfetamiinin; käyttäjien on mahdoton havaita näiden 
kahden aineen välistä eroa. 

Taulukko 6: Amfetamiinien käytön levinneisyys yleisväestössä – yhteenveto tiedoista 
Ikäryhmä Käytön aikaväli

Ainakin kerran Viime vuonna

15–64-vuotiaat

Arvioitu käyttäjämäärä Euroopassa 12,5 miljoonaa 1,5–2 miljoonaa

Euroopan keskiarvo 3,8 % 0,5 %

Vaihteluväli 0,0–11,7 % 0,0–1,1 %

Maat, joissa pienin levinneisyys Romania (0,0 %) 
Kreikka (0,1 %) 
Malta (0,4 %)
Kypros (0,7 %)

Romania, Malta, Kreikka (0,0 %) 
Ranska (0,1 %)
Tšekki, Portugali (0,2 %)

Maat, joissa suurin levinneisyys Yhdistynyt kuningaskunta (11,7 %) 
Tanska (6,2 %) 
Ruotsi (5,0 %)
Norja (3,8 %)

Viro (1,1 %)
Yhdistynyt kuningaskunta (1,0 %) 
Bulgaria, Latvia (0,9 %)
Ruotsi (0,8 %)

15–34-vuotiaat

Arvioitu käyttäjämäärä Euroopassa 6,5 miljoonaa 1,5 miljoonaa

Euroopan keskiarvo 5,0 % 1,1 %

Vaihteluväli 0,1–14,3 % 0,1–2,5 %

Maat, joissa pienin levinneisyys Romania (0,1 %)
Kreikka (0,2 %)
Malta (0,7 %)
Kypros (1,2 %)

Romania, Kreikka (0,1 %)
Ranska (0,2 %)
Tšekki (0,3 %)
Portugali (0,4 %)

Maat, joissa suurin levinneisyys Yhdistynyt kuningaskunta (14,3 %)
Tanska (10,3 %)
Latvia (6,1 %)
Norja (6,0 %)

Viro (2,5 %)
Bulgaria (2,1 %)
Tanska (2,0 %)
Saksa, Latvia (1,9 %)

Euroopan keskimääräinen levinneisyys laskettiin kyseisen ikäryhmän väestön mukaan painotetusta keskiarvosta kussakin maassa. Maissa, joista tietoja ei ole saatavissa, käytettiin 
EU:n keskimääräistä levinneisyyttä (enintään 3 prosenttia kohdeväestöstä). Perusteena käytetty väestöpohja: 15–64-vuotiaat (336 miljoonaa) ja 15–34-vuotiaat (132 miljoonaa). 
Euroopan levinneisyysarviot perustuvat painotettuihin keskiarvoihin, jotka on saatu vuosien 2001 ja 2009 välillä (pääasiassa vuosina 2004–2008) tehdyistä tutkimuksista, eikä 
tietoja voida siksi liittää tiettyihin vuosiin. Tähän yhteenvetoon käytetyt tiedot ovat saatavana vuoden 2011 tilastotiedotteen osassa Yleiset väestötutkimukset.

http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab2a
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab3c
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab5b
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab5d
http://stats06.emcdda.europa.eu/en/elements/tditab05b-en.html
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/gpstab4d
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(69) Katso vuoden 2011 tilastotiedotteen taulukko GPS-7 (osa iv). 
(70) Katso vuoden 2011 tilastotiedotteen taulukko EYE-11.

Ekstaasi

Huumeidenkäytön levinneisyyttä koskevien arvioiden 
perusteella noin 11 miljoonaa eurooppalaista on kokeillut 
ekstaasia ja noin 2,5 miljoonaa on käyttänyt sitä 
viimeksi kuluneen vuoden aikana (katso yhteenvetotiedot 
taulukosta 7). Tätä huumetta viimeksi kuluneen vuoden 
aikana käyttäneet ovat pääasiassa nuoria aikuisia. 
Miehet ilmoittavat huomattavasti enemmästä käytöstä 
kuin naiset kaikissa maissa Kreikkaa, Romaniaa, Suomea 
ja Ruotsia lukuun ottamatta. Ekstaasia ainakin kerran 
käyttäneiden osuus 15–34-vuotiaiden ryhmässä vaihtelee 
0,6 prosentista 12,7 prosenttiin. Useimpien tietoja 
ilmoittaneiden maiden arviot olivat 2,1–5,8 prosentin 
luokkaa. (69) 

Useimmissa vuonna 2007 tutkimukseen osallistuneissa 
EU:n jäsenvaltioissa 15–16-vuotiaista koululaisista 
1–5 prosenttia oli käyttänyt ekstaasia ainakin kerran. 
Vain neljä maata ilmoitti tätä yleisemmästä käytöstä: 

Bulgaria, Viro, Slovakia (kaikissa 6 prosenttia) ja 
Latvia (7 prosenttia). Ne neljä maata, joissa tehtiin 
koululaistutkimus vuonna 2009 (Italia, Slovakia, Ruotsi 
ja Yhdistynyt kuningaskunta), raportoivat ainakin kerran 
ekstaasia käyttäneiden osuudeksi 5 prosenttia tai sitä 
vähemmän. (70)

Laadulliset tutkimukset antavat käsityksen stimulanttien 
viihdekäytöstä erilaisissa yöelämän tapahtumissa 
liikkuvien nuorten aikuisten keskuudessa Euroopassa. 
Näiden tutkimusten perusteella asiakkaiden 
huumeidenkäyttöprofiileissa on merkittäviä eroja. 
Elektroniseen tanssimusiikkiin liittyvissä piireissä liikkuvat 
asiakkaat ilmoittavat käyttävänsä huumeita paljon 
todennäköisemmin kuin muissa yöelämän tapahtumissa 
liikkuvat. Ekstaasin käytön levinneisyydestä yöelämässä 
on saatavilla tietoja vain neljästä maasta vuodelta 2009 
(Belgia, Tšekki, Alankomaat ja Yhdistynyt kuningaskunta), 
mutta niiden mukaan ekstaasia viime aikoina (viimeksi 

Taulukko 7: Ekstaasinkäytön levinneisyys yleisväestössä – yhteenveto tiedoista
Ikäryhmä Käytön aikaväli

Ainakin kerran Viime vuonna

15–64-vuotiaat

Arvioitu käyttäjämäärä Euroopassa 11 miljoonaa 2,5 miljoonaa

Euroopan keskiarvo 3,2 % 0,7 %

Vaihteluväli 0,3–8,3 % 0,1–1,6 %

Maat, joissa pienin levinneisyys Romania (0,3 %) 
Kreikka (0,4 %) 
Malta (0,7 %)
Norja (1,0 %)

Romania, Ruotsi (0,1 %) 
Malta, Kreikka (0,2 %)
Tanska, Puola, Norja (0,3 %)

Maat, joissa suurin levinneisyys Yhdistynyt kuningaskunta (8,3 %) 
Irlanti (5,4 %) 
Espanja (4,9 %)
Latvia (4,7 %)

Yhdistynyt kuningaskunta, Slovakia (1,6 %)
Latvia (1,5 %) 
Tšekki (1,4 %)

15–34-vuotiaat

Arvioitu käyttäjämäärä Euroopassa 7,5 miljoonaa 2 miljoonaa

Euroopan keskiarvo 5,5 % 1,4 %

Vaihteluväli 0,6–12,7 % 0,2–3,2 %

Maat, joissa pienin levinneisyys Romania, Kreikka (0,6 %)
Malta (1,4 %)
Puola, Norja (2,1 %)
Portugali (2,6 %)

Romania, Ruotsi (0,2 %)
Kreikka (0,4 %)
Norja (0,6 %)
Puola (0,7 %)

Maat, joissa suurin levinneisyys Yhdistynyt kuningaskunta (12,7 %)
Tšekki (9,3 %)
Irlanti (9,0 %)
Latvia (8,5 %)

Yhdistynyt kuningaskunta (3,2 %) 
Tšekki (2,8 %)
Slovakia, Latvia, Alankomaat (2,7 %)

Euroopan keskimääräinen levinneisyys laskettiin kyseisen ikäryhmän väestön mukaan painotetusta keskiarvosta kussakin maassa. Maissa, joista tietoja ei ole saatavissa, käytettiin 
EU:n keskimääräistä levinneisyyttä (enintään 3 prosenttia kohdeväestöstä). Perusteena käytetty väestöpohja: 15–64-vuotiaat (336 miljoonaa) ja 15–34-vuotiaat (132 miljoonaa). 
Euroopan levinneisyysarviot perustuvat painotettuihin keskiarvoihin, jotka on saatu vuosien 2001 ja 2009 välillä (pääasiassa 2004–2008) tehdyistä tutkimuksista, eikä tietoja voida 
siksi liittää tiettyihin vuosiin. Tähän yhteenvetoon käytetyt tiedot ovat saatavana vuoden 2011 tilastotiedotteen osassa Yleiset väestötutkimukset.

http://www.emcdda.europa.eu/stats11/gpstab7d
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/eyetab11
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/gpstab4d
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(71) Katso vuoden 2011 tilastotiedotteen taulukot TDI-5, TDI-8 ja TDI-37 (osa i), (osa ii) ja (osa iii).

kuluneen vuoden aikana) käyttäneiden osuuksissa on 
merkittävää vaihtelua (10–75 prosenttia). Ekstaasin 
käyttö oli tutkituissa ympäristöissä amfetamiinin käyttöä 
yleisempää.

Yksikään maa ei ilmoittanut ekstaasin käytön 
lisääntyneen vuosina 2003–2009. Viro, Espanja, 
Saksa, Unkari ja Yhdistynyt kuningaskunta ilmoittivat 
ekstaasia viimeksi kuluneen vuoden aikana käyttäneiden 
määrän pienentyneen noin yhdellä prosenttiyksiköllä 
15–34-vuotiaiden ikäryhmässä. Maiden välillä on 
kuitenkin jonkin verran eroja. Maissa, joissa käyttö viimeksi 
kuluneen vuoden aikana oli keskimääräistä yleisempää, 
huumeen kulutus 15–34-vuotiaiden ryhmässä nousi yleensä 
huippuunsa 2000-luvun alkupuolella, jolloin se oli kolmen 
ja viiden prosentin välillä (Viro, Espanja, Slovakia ja 
Yhdistynyt kuningaskunta; katso kuvio 8). Poikkeus tästä on 
Tšekki, jossa ekstaasia viimeksi kuluneen vuoden aikana 
käyttäneiden osuus laski vuoden 2008 huippulukemista 
(7,7 prosenttia) 2,8 prosenttiin vuonna 2009. Tšekin 
viimeaikaisia suuntauksia ei kuitenkaan voida vahvistaa 
tutkimusmenetelmien epäyhtenäisyyden takia. 

Koululaistutkimukset osoittavat yleisesti, että 
ekstaasikokeilujen määrä on muuttunut vain vähän 
15–16-vuotiaiden oppilaiden keskuudessa. Ekstaasia 
ainakin kerran käyttäneiden määrä oli vähäinen tai vakaa 
useimmissa maissa vuosina 2003–2007. Seitsemässä 
maassa käyttö oli lisääntynyt ja kolmessa vähentynyt, 
kun kynnysarvona oli kahden prosenttiyksikön erotus. 
Euroopan viihdeympäristöissä tehdyt tutkimukset 
voivat viitata ekstaasin levinneisyyden vähenemiseen. 
Amsterdamissa coffee shopien asiakkaiden keskuudessa 
tehdyn tutkimuksen mukaan ekstaasia viimeisen 
kuukauden aikana käyttäneiden osuus laski voimakkaasti, 
23 prosentista 6 prosenttiin vuosina 2001–2009. Samalla 
ajanjaksolla amfetamiinia ainakin kerran käyttäneiden 
osuus väheni 63 prosentista 41 prosenttiin. Belgiassa 
yöelämän tapahtumissa säännöllisesti tehtävässä 
tutkimuksessa todettiin, ettei ekstaasi ole enää toiseksi 
yleisimmin käytetty laiton huume Belgiassa. Edellisissä 
tutkimuksissa ekstaasia viimeksi kuluneena vuonna 
käyttäneiden määrä vaihteli 15 prosentista 20 prosenttiin, 
mutta laski 10 prosenttiin vuonna 2009. 

Vain harvat huumeidenkäyttäjät hakeutuvat hoitoon 
ekstaasiin liittyvien ongelmien vuoksi. Vuonna 2009 alle 
prosentti (1 300) hoidon aloittaneista mainitsi ekstaasin 
ensisijaiseksi huumeekseen. Keski-iältään 26-vuotiaat 
ekstaasinkäyttäjät ovat huumehoitoon hakeutuvista 
henkilöistä nuorimpia. Kutakin hoitoon hakeutuvaa naista 
kohden on 3–4 miestä. Ekstaasiasiakkaat ilmoittavat usein 
käyttävänsä muitakin päihteitä, kuten alkoholia, kokaiinia 
ja jossain määrin myös kannabista ja amfetamiineja. (71)

Eurooppalaisissa tutkimuksissa on raportoitu ekstaasin 

tai amfetamiinien käytöstä alkoholin kanssa. Yhdeksän 

Euroopan maan yleisväestötutkimukset osoittavat, että 

alkoholia säännöllisesti tai hyvin paljon käyttävien 

osalta amfetamiinien tai ekstaasin käytön levinneisyys 

on huomattavasti keskimääräistä yleisempää (EMCDDA, 

2009b). ESPAD-koululaistutkimuksen 22 maata kattavien 

Kuvio 8: Amfetamiinin (ylhäällä) ja ekstaasin (alhaalla) käyttö 

viimeksi kuluneen vuoden aikana: levinneisyyden suuntaukset 

nuorten aikuisten (15–34-vuotiaat) keskuudessa 
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Huom. Tiedot koskevat vain maita, joissa on tehty vähintään kolme 
tutkimusta ajanjaksolla 1998–2009/2010. Tšekissä selvitetään 
syitä tutkimustulosten hajanaisuuteen, joka näyttäisi osittain 
johtuvan menetelmien vaihtelusta. Luvut esitetään vain tiedoksi, 
ja vertailuja on tehtävä varoen. Katso lisätietoja vuoden 2011 
tilastotiedotteen kuvioista GPS-8 ja GPS-21.

Lähde: Reitoxin kansalliset raportit, tiedot on otettu väestötutkimuksista, 
raporteista tai tieteellisistä artikkeleista.

http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab5
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab8
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab37a
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab37b
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab37c
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/gpsfig8
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/gpsfig21
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(72) Katso vuoden 2011 tilastotiedotteen taulukko GPS-1.
(73) Tiedot ovat peräisin ESPAD-tutkimuksesta, ja ne käsittävät kaikki maat Espanjaa lukuun ottamatta. Katso vuoden 2011 tilastotiedotteen kuvio EYE-3 

(osa v).

tietojen analyysista käy ilmi, että 85,5 prosenttia 
15–16-vuotiaista koululaisista, jotka olivat käyttäneet 
ekstaasia viimeksi kuluneen kuukauden aikana, oli juonut 
yhdellä kertaa myös viisi tai sitä useampia alkoholiannoksia 
(EMCDDA, 2009b). 

Hallusinogeenit, GHB ja ketamiini

Nuorten aikuisten (15–34-vuotiaat) keskuudessa arviot 
ainakin kerran LSD:tä käyttäneiden määrästä vaihtelevat 
nollasta 5,5 prosenttiin. Viimeksi kuluneen vuoden aikana 
käyttäneiden osuudet ovat paljon pienempiä. (72) Niissä 
muutamissa maissa, jotka ovat toimittaneet vertailukelpoisia 
tietoja, hallusinogeenisten sienten käyttö on yleensä LSD:n 
käyttöä yleisempää sekä yleisväestön että koululaisten 
keskuudessa. Arviot hallusinogeenisia sieniä ainakin kerran 
käyttäneiden osuudesta nuorten aikuisten keskuudessa 
vaihtelevat 0,3 prosentista 14,1 prosenttiin. Käyttöä viimeksi 
kuluneen vuoden aikana koskevat luvut vaihtelevat välillä 
0,2–5,9 prosenttia. Koululaisten (15–16-vuotiaat) osalta 
useimmat maat ilmoittavat ainakin kerran hallusinogeenisia 
sieniä käyttäneiden määrän arvioksi 1–4 prosenttia; 
Slovakian (5 prosenttia) ja Tšekin (7 prosenttia) luvut ovat 
tätä suurempia. (73)

GHB:n ja ketamiinin käytön arvioitu levinneisyys aikuisten 
ja koululaisten keskuudessa on paljon vähäisempää kuin 
kokaiinin ja ekstaasin. Näiden huumausaineiden käyttö 
voi kuitenkin olla huomattavasti yleisempää tietyissä 
erityisryhmissä, ympäristöissä ja tietyillä maantieteellisillä 
alueilla. Belgiassa, Tšekissä, Alankomaissa ja Yhdistyneessä 
kuningaskunnassa on hiljattain tehty kohdennettuja 
tutkimuksia, joissa on arvioitu GHB:n ja ketamiinin käytön 
levinneisyyttä. Niissä saatiin GHB:tä ainakin kerran 
käyttäneiden osuudeksi 3,9–14,3 prosenttia ja viimeksi 
kuluneen kuukauden aikana käyttäneiden osuudeksi 
enintään 4,6 prosenttia. Samoissa tutkimuksissa arvioitiin 
ketamiinia ainakin kerran käyttäneiden osuudeksi 2,9–
62 prosenttia ja tätä huumetta viimeksi kuluneen kuukauden 
aikana käyttäneiden osuudeksi 0,3–28 prosenttia. Eri 
tutkimusten ja maiden välillä on huomattavia eroja, ja 
ketamiinin käytön levinneisyys todettiin suureksi ainoastaan 
vuonna 2010 Yhdistyneessä kuningaskunnassa ilmestyvässä 
musiikkilehdessä tehdyssä kyselyssä (Winstock, 2011). 
Sen perusteella ketamiinin käytön levinneisyys olisi paljon 
suurempi kuin GHB:n. Ketamiinin laaja levinneisyys voi 
kuitenkin johtua vastaajien valikoitumisesta ja heidän 
henkilökohtaisista käyttöprofiileistaan ja asenteistaan. 
Alankomaista raportoitiin ketamiinin saavuttaneen 
jonkin verran suosiota maan läntisen alueen vaikuttajien 
keskuudessa, mutta ketamiinia viimeisen kuukauden 

aikana käyttäneiden osuus suurten juhlien kävijöistä oli 
vuonna 2009 edelleen alhaisempi (1,2 prosenttia) kuin 
GHB:tä käyttäneiden osuus (4,6 prosenttia). Amsterdamin 
coffee shopien asiakkaille vuonna 2009 tehdyssä 
kyselytutkimuksessa GHB:n käytön levinneisyys viimeksi 
kuluneen kuukauden aikana oli sama kuin amfetamiinin 
(1,5 prosenttia). Saksassa, Virossa, Ranskassa ja 
Alankomaissa tehdyissä laadullisissa tutkimuksissa todettiin, 
että GHB:n käyttöön liittyy suuri tajuttomuuteen tai koomaan 
johtavan yliannostuksen riski. 

Juhlissa kävijöille suunnatuissa tai viihdeympäristöissä 
tehdyissä toistuvissa tutkimuksissa ei ole voitu osoittaa 
mitään yleisiä suuntauksia GHB:n ja ketamiinin käytössä, 
ja ilmoitetut muutokset ovat useimmiten vähäisiä. Belgiassa 
viihdeympäristöissä tehdyt tutkimukset osoittavat, että 
GHB:n ja ketamiinin käytön levinneisyys viimeksi kuluneen 
kuukauden aikana kasvoi 2 prosentista 3 prosenttiin vuosina 
2008 ja 2009. Tšekin yöelämässä tehtyjen tutkimusten 
mukaan GHB:tä viimeksi kuluneen vuoden aikana 
käyttäneiden määrä kasvoi 1,4 prosentista vuonna 2007 
noin 3,9 prosenttiin vuonna 2009 ja ketamiinia käyttäneiden 
määrä samana aikana 2,2 prosentista 2,9 prosenttiin. 
Amsterdamin coffee shopien asiakkaille tehtyjen kyselyjen 
perusteella GHB:tä viimeksi kuluneen kuukauden aikana 
käyttäneiden määrä laski 2,8 prosentista vuonna 2001 
noin 1,5 prosenttiin vuonna 2009. Amsterdamissa todetut 
suuntaukset eivät kuitenkaan edusta koko Alankomaita. 
GHB:tä viimeisen kuukauden aikana käyttäneiden osuus 
Yhdistyneessä kuningaskunnassa ilmestyvän musiikkilehden 
kyselyyn vastanneista henkilöistä laski 1,7 prosentista 
vuonna 2009 alle 1 prosenttiin vuonna 2010. Ketamiinia 
käyttäneiden osuus laski vastaavasti 32,4 prosentista 
28 prosenttiin samana aikana. 

Viihdeympäristössä toteutetut toimet
Vaikka huumeidenkäyttö on viihdeympäristöissä erittäin 
yleistä, vain 13 maata ilmoittaa tehneensä ehkäisevää 
huumetyötä tai toteuttaneensa haittoja vähentäviä 
toimenpiteitä näissä ympäristöissä. Ilmoitetut toimenpiteet 
keskittyvät yhä tiedonjakoon ja neuvontaan. Tämä 
painopiste näkyy selvästi myös EU:n rahoittamaan internet-
pohjaiseen Terveen yöelämän työkalut (Healthy Nightlife 
Toolbox) -aloitteeseen sisällytetyissä toimenpiteissä, 
joiden tavoitteena on auttaa vähentämään alkoholin 
ja huumeiden käytöstä yöelämässä aiheutuvia haittoja. 
”Democracy, Cities and Drugs II (2008–2011)” -ohjelmaan 
sisältyvässä toisessa EU:n rahoittamassa Turvallinen 
yöelämä (Safer Nightlife) -hankkeessa mennään kuitenkin 
pelkkää tiedonjakelua pidemmälle pyrkimällä parantamaan 

http://www.emcdda.europa.eu/stats11/gpstab1
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/eyefig3e
http://www.hnt-info.eu/


62

Vuosiraportti 2011: huumeongelma Euroopassa

yöelämässä tehtävän ehkäisevän huumetyön ohjelmia sekä 
alan ammattilaisten koulutusta. 

Äskettäinen viihdeympäristöissä sovellettujen haittoja 
vähentävien strategioiden järjestelmällinen tarkastelu 
osoittaa, että strategioita arvioidaan vain harvoin ja 
ettei niiden tehokkuus aina ole selvää (Akbar ym., 
2011). Tarkastelussa todettiin, että yleisimpiä tarjolla 
olevia ohjelmia ovat viihdeympäristöissä työskentelevän 
palveluhenkilöstön koulutukseen keskittyvät toimenpiteet. 
Tavallisesti näissä koulutusohjelmissa esimerkiksi 
neuvotaan, miten tunnistaa myrkytysoireet ja milloin ja 
miten kieltäydytään anniskelemasta asiakkaalle. Itävallan 
”taktisch klug” (fiksu taktiikka) -hankkeessa avustetaan 
juhlien järjestäjiä tapahtuman valmistelussa ja tarjotaan 
kävijöille neuvontaa, jonka tavoitteena on saada heidät 
suhtautumaan kriittisemmin psykoaktiivisiin aineisiin 
ja riskikäyttäytymiseen. Moniosaisista ympäristöön 
vaikuttavista toimintamalleista, jotka arviointitulosten 
perusteella kuuluvat kaikkein tuloksekkaimpiin ohjelmiin, 
raportoidaan lähinnä Pohjois-Euroopan maissa. 

Kansainvälisten lomakohteiden yöelämässä tehdyt 
tutkimukset osoittavat, että nämä ympäristöt voidaan 
yhdistää huumeiden kokeiluun, käytön riistäytymiseen ja 
uudelleensortumiseen ja että niillä voi olla oma osuutensa 
huumekulttuurien kansainvälisessä leviämisessä. Tutkimusten 
mukaan huumeiden käyttö ja käytön aloittaminen on erittäin 
yleistä lomakohteissa. Esimerkiksi Espanjasta, Saksasta 
ja Yhdistyneestä kuningaskunnasta Ibizalle ja Mallorcalle 
lomanviettoon matkustaville nuorille (16–35-vuotiaat) 
suunnatussa tutkimuksessa eri kansallisuuksien ja näiden 
kahden lomakohteen välillä havaittiin merkittäviä eroja 
huumeidenkäytössä. Espanjalaisten ja englantilaisten 
Ibizalla kävijöiden keskuudessa huumeidenkäyttö oli 
erityisen yleistä, ja yksi viidestä englantilaisesta kävijästä 
oli kokeillut lomansa aikana ainakin yhtä uutta huumetta 
(Bellis ym., 2009).

Hoito

Amfetamiinien ongelmakäyttö

Amfetamiinien käyttäjille Euroopan maissa tarjottavat 
hoitovaihtoehdot riippuvat yleensä amfetamiinien 
ongelmakäytön historiasta ja käyttötavoista kyseisessä 
maassa. Näissä on huomattavia eroja maiden välillä. Länsi- 
ja Etelä-Euroopan maissa hoitojärjestelmät ovat keskittyneet 
vastaamaan lähinnä opioidikäyttäjien tarpeisiin. Vaikka 
amfetamiinien ongelmakäyttö on näissä maissa vähäistä, 
siihen erikoistuneiden palvelujen puute voi estää käyttäjiä 
pääsemästä hoitoon. Tämä koskee erityisesti yhteiskuntaan 
sopeutuneempia amfetamiinien käyttäjiä (EMCDDA, 

2010d). Niissä Pohjois- ja Keski-Euroopan maissa, joilla 
on pitkä kokemus amfetamiinien käyttäjien hoidosta, 
on erikseen räätälöity joitakin ohjelmia amfetamiinien 
käyttäjien tarpeisiin. Keski- ja Itä-Euroopan maissa, 
joissa amfetamiinien käytöstä on vasta hiljattain tullut 
merkittävä ongelma, hoitojärjestelmät ovat suuntautuneet 
pääasiassa opioidikäyttäjien ongelmiin, ja ne sopeutuvat 
hitaasti vastaamaan amfetamiinien käyttäjien tarpeisiin. 
Kansallisten asiantuntijoiden selvityksessä vuodelta 2008 
havaittiin, että alle puolella Euroopan maista on tarjolla 
erikoistuneita huumehoito-ohjelmia oma-aloitteisesti hoitoon 
hakeutuville amfetamiinien käyttäjille.

Amfetamiinien terveyshaitat 

Amfetamiinien lääkinnälliseen käyttöön liittyy monia 
sivuvaikutuksia, kuten anoreksiaa, unettomuutta 
ja päänsärkyä. Amfetamiinien laittoman käytön 
haittavaikutukset ovat vieläkin laajemmat (EMCDDA, 
2010d). Jo lyhytaikaisesta käytöstä seuraa erilaisia kielteisiä 
vaikutuksia, kuten levottomuutta, vapinaa, ahdistusta ja 
huimausta. Käytön lopettamisen jälkeen tapahtuu ”romahdus” 
(”crash”), joka ilmenee masennuksena, univaikeuksina ja 
itsetuhoisuutena. Amfetamiinin pitkäaikaisesta käytöstä 
aiheutuu erilaisia psyykkisiä tai psykiatrisia häiriöitä 
(psykoottisuus, itsetuhoisuus, ahdistuneisuus ja väkivaltaisuus) 
ja riippuvuutta sekä monenlaisia vieroitusoireita. 

Australiassa ja Yhdysvalloissa on tehty lukuisia 
tutkimuksia amfetamiinien terveyshaitoista. Näissä maissa 
metamfetamiinin käyttö, etenkin crystal-metamfetamiinin 
polttaminen, on merkittävä osa huumeongelmaa. Vaikka 
metamfetamiinin käyttö on Euroopassa suhteellisen 
harvinaista, samoista terveysvaikutuksista on ilmoitettu 
myös Euroopan alueella. Niiden lisäksi on havaittu 
aivoverisuoniongelmia (iskeemisen halvauksen ja 
verenvuodon aiheuttaman aivohalvauksen riski) ja 
akuuttia ja kroonista sydän- ja verisuonitautia (sykkeen ja 
verenpaineen äkillinen kohoaminen). Kroonikkokäyttäjille tai 
jo ennestään sydän- ja verisuonitautia sairastaville käyttö 
saattaa aiheuttaa vakavan, mahdollisesti hengenvaarallisen 
sairauskohtauksen (sydänlihasiskemia ja infarkti). Muita 
terveyshaittoja ovat neurotoksisuus, raskaudenaikaiseen 
käyttöön liittyvä sikiön kasvun hidastuma sekä 
hammassairaudet.

Vaikka injektiokäyttö on Euroopan amfetamiininkäyttäjien 
keskuudessa harvinaista, se lisää tartuntatautien riskiä 
(HIV ja hepatiitti). Tšekistä ilmoitetaan seksuaalisen 
riskikäyttäytymisen olevan metamfetamiinin käyttäjien 
keskuudessa erittäin yleistä, minkä vuoksi he ovat 
muita alttiimpia saamaan sukupuoliteitse tarttuvia 
infektioita. Tšekissä, Latviassa ja Alankomaissa tehtyjen 
tutkimusten mukaan amfetamiiniriippuvaisten ja 
amfetamiinin kroonikkokäyttäjien kuolleisuus on kasvanut. 
Amfetamiinikuolleisuutta on kuitenkin vaikea arvioida tarkasti 
sekakäytön takia (lähinnä heroiinin ja kokaiinin käyttö 
amfetamiinien kanssa). 
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Luku 4: Amfetamiinit, ekstaasi, hallusinogeenit, GHB ja ketamiini

Amfetamiinien käyttäjät saavat yleensä psykososiaalista 
hoitoa avopalvelujen piirissä. Pahimmista ongelmista 
kärsiville amfetamiinien käyttäjille voidaan tarjota 
hoitoa laitoshoidossa tai psykiatrisissa klinikoissa tai 
sairaaloissa. Näitä ovat erityisesti käyttäjät, joilla 
amfetamiiniriippuvuuden hoito vaikeutuu samanaikaisesti 
ilmenevien psykiatristen häiriöiden vuoksi. Euroopassa 
vieroitushoidon aluksi annetaan lääkevalmisteita 
(masennuslääkkeitä, rauhoittavia lääkkeitä tai 
psykoosilääkkeitä) ensimmäisten vieroitusoireiden hoitoon. 
Yleensä vieroitushoito tapahtuu siihen erikoistuneilla 
psykiatrisilla osastoilla. Niissä tapauksissa, joissa 
amfetamiinien krooninen käyttö on aiheuttanut pysyviä 
mielenterveyshäiriöitä, määrätään joskus pidempiaikaista 
hoitoa psykoosilääkkeillä. Alan ammattilaiset Euroopassa 
ilmoittavat, että amfetamiinien ongelmakäyttäjillä usein 
esiintyviä psykiatrisia ongelmia on vaikea käsitellä terapian 
keinoin. Unkarissa terveysministeriö julkaisi vuoden 2008 
alussa ensimmäisen ammattimaisen hoitokäytännön 
amfetamiinien käyttäjien hoidosta. Se kattaa diagnosoinnin, 
lääkehoidon ja huumeettoman hoidon sekä muiden 
hoitomuotojen ja kuntoutuksen ohjeellisen rakenteen.

Amfetamiiniriippuvuuden hoitoa koskevat tutkimukset

Vaikka Tšekissä ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa 
on määrätty jonkin verran korvaushoitoa, tämän 
lähestymistavan tehokkuudesta ei ole toistaiseksi näyttöä. 
Kliinikot tutkivat kuitenkin aktiivisesti lääkehoitoja, 
jotka voisivat tehota amfetamiiniriippuvuuteen. 
Metamfetamiinipotilaisiin testattiin dekstroamfetamiinia, 
joka on keskushermostoa stimuloiva aine. Kokeessa sen 
todettiin lievittävän huumeenhimoa ja vieroitusoireita 
sekä lisäävän asiakkaiden pysymistä hoidossa, mutta 
se ei kuitenkaan vähentänyt metamfetamiinin käyttöä 
lumelääkkeeseen verrattuna (Galloway ym., 2011; 
Longo ym., 2010). Joissakin tutkimuksissa selvitettiin 
modafiniilin (uneliaisuuden säätelyssä käytettävä lääke) 
tehoa metamfetamiiniriippuvuuteen. Modafiniilin todettiin 
mahdollisesti parantavan lyhytaikaista muistia (Kalechstein 
ym., 2010), mutta huumeidenkäytön määrän, hoidossa 
pysymisen, masennuksen tai huumeenhimon osalta sen teho 
ei eronnut lumelääkkeestä (Heinzerling ym., 2010).

Bupropioni on masennuslääke, jota on käytetty apuna 
tupakoinnin lopettamisessa. Sitä testattiin hyvin tuloksin 
pieneen ryhmään metamfetamiiniriippuvaisia miehiä, 
jotka harrastavat seksiä miesten kanssa (Elkashef ym., 
2008); näiden myönteisten tulosten vahvistukseksi tarvitaan 
kuitenkin vankempia tutkimuksia. Toisessa pilottihankkeessa, 
jonka aiheena oli tarkkaavaisuus- ja yliaktiivisuushäiriön 
(ADHD) oireiden hallinta amfetamiinien ongelmakäyttäjillä, 
yhdistettiin hitaasti vapautuva metyylifenidaatti viikoittain 
järjestettäviin elämänhallintataidon koulutuksiin. 

Hoitoryhmässä ei kuitenkaan havaittu eroa lumelääkettä 
saaneeseen ryhmään verrattuna (Konstenius ym., 2010).

Tällä alalla on rekisteröity useita tutkimuksia, jotka ovat 
vielä kesken. Ne koskevat esimerkiksi hitaasti vapautuvan 
naltreksonin käyttöä amfetamiiniriippuvuuden hoidossa 
sekä monoamiiniantagonistin (angiotensiiniä muuntavan 
entsyymin salpaaja), N-asetyylikysteiinin, rivastigmiinin ja 
varenikliinin käyttöä metamfetamiiniriippuvuuden hoidossa. 

Näiden lisäksi on käynnissä pieni määrä tutkimuksia, 
joissa keskitytään metamfetamiiniongelmiin sovellettaviin 
psykologisiin ja käyttäytymispsykologisiin toimenpiteisiin. 
Australialaisessa tutkimuksessa oli tarkoitus vertailla 
kahta psykologista lähestymistapaa metamfetamiinin 
käyttöön, mutta keskeyttäneiden koepotilaiden määrä 
oli liian suuri, jotta tutkimuksessa olisi saatu merkittäviä 
tuloksia (Smout ym., 2010). Muut tällä alalla rekisteröidyt 
tutkimukset koskevat motivointiin perustuvan haastattelun ja 
kognitiivisten käyttäytymisvalmiuksien oppimisen vaikutusta 
metamfetamiiniriippuvuuteen.

GHB-riippuvuus ja sen hoito

Gammahydroksivoihapon (GHB) aiheuttama riippuvuus 
on kliininen sairaus, joka saattaa aiheuttaa vakavia 
vieroitusoireita huumeen käytön keskeytyessä yhtäkkisesti 
säännöllisen tai kroonisen käytön jälkeen. Näyttöä on 
esimerkiksi viihdekäyttäjillä esiintyvästä fyysisestä GHB-
riippuvuudesta, ja joissakin tapauksissa GHB:n ja sen 
lähtökemikaalien käytön lopettamisen jälkeen on ilmennyt 
myös vieroitusoireita. GHB-riippuvuutta on ilmoitettu 
esiintyvän myös entisillä alkoholisteilla (Richter ym., 2009).

Saatavilla olevissa tutkimuksissa keskitytään pääasiassa 
kuvailemaan GHB:n vieroitusoireita ja niihin liittyviä 
komplikaatioita, joita voi olla vaikea tunnistaa 
hätätapauksissa (van Noorden ym., 2009). Oireisiin 
kuuluvat levottomuus, ahdistuskohtaukset, unettomuus, 
hikoilu, sydämen tiheälyöntisyys ja kohonnut verenpaine. 
Vieroituspotilailla voi ilmetä myös psykoottisia oireita 
ja sekavuutta. Lieviä vieroitusoireita voidaan hoitaa 
avohoidossa, mutta muissa tapauksissa suositellaan 
laitoshoitoa. Tähän mennessä GHB:n vieroitusoireiden 
hoitoon ei ole laadittu mitään vakiintunutta käytäntöä. 

Yleisimpiä GHB:n käyttöön liittyvien akuuttien ongelmien 
hoidossa käytettyjä lääkkeitä ovat bentsodiatsepiinit ja 
barbituraatit. Yhdysvalloissa on käynnissä pienimuotoinen 
tutkimus, jossa verrataan bentsodiatsepiinin (loratsepaami) 
ja barbituraatin (pentobarbitaali) tehoa GHB-riippuvaisten 
potilaiden subjektiivisten vieroitusoireiden lievityksessä. 
Alankomaissa tehdään parhaillaan tutkimusta näyttöön 
perustuvien ohjeiden laatimiseksi GHB-riippuvuuden 
hoidosta.
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Johdanto 
Kokaiini on edelleen Euroopan toiseksi yleisin laiton huume, 
tosin käytön laajuudessa ja suuntauksissa on merkittäviä 
eroja maiden välillä. Erityisen suuria käyttömääriä 
tavataan vain pienessä osassa Euroopan maita, mutta 
muualla kokaiinin käyttö on melko vähäistä. Myös kokaiinin 
käyttäjissä on huomattavia eroja. Satunnaisten käyttäjien 
lisäksi on yhteiskuntaan sopeutuneita käyttäjiä, jotka 
käyttävät kokaiinia säännöllisesti yleensä kokaiinijauhetta 
nuuskaamalla, sekä jo enemmän syrjäytyneitä ja usein 
myös riippuvaisia käyttäjiä, jotka injektoivat kokaiinia tai 
käyttävät crack-kokaiinia.

Tarjonta ja saatavuus 

Tuotanto ja salakuljetus

Kokaiinin lähteenä toimivan kokapensaan kasvatus 
on edelleen keskittynyt kolmeen maahan Andien 
seudulla (Kolumbia, Peru ja Bolivia). UNODC (2011) 

arvioi kokapensaan viljelyalaksi 149 000 hehtaaria 
vuonna 2010, ja verrattuna vuoden 2009 pinta-alaan 
(158 000 hehtaaria) vähennystä on ollut 6 prosenttia. 
Tämä johtuu pitkälti siitä, että Kolumbiassa kokaiinin 
viljelyyn käytettyä pinta-alaa on pienennetty, tosin Perussa 
ja Boliviassa kokaiinintuotanto on hieman kasvanut. 
Kokapensaan 149 000 hehtaarin viljelyalan perusteella 
mahdollinen kokonaistuotantomäärä on 786–1 054 tonnia 
puhdasta kokaiinia. Vuonna 2009 vastaava arvio oli 
842–1 111 tonnia (UNODC, 2011). 

Valtaosa kokapensaan lehtien jalostamisprosessista 
kokaiinihydrokloridiksi keskittyy edelleen Kolumbiaan, 
Peruun ja Boliviaan, vaikka sitä voi tapahtua myös muissa 
maissa. Kolumbian merkitys kokaiinin tuotannossa saa tukea 
tiedoista, jotka koskevat laboratorioiden lakkauttamisia ja 
kokaiininvalmistuksessa käytetyn kemiallisen reagenssin, 
kaliumpermanganaatin, takavarikkoja. Vuonna 2009 
lakkautettiin 2 900 kokaiinilaboratoriota (UNODC, 2011) ja 
yhteensä 23 tonnia kaliumpermanganaattia takavarikoitiin 

Luku 5
Kokaiini ja crack-kokaiini

Taulukko 8: Kokaiinin ja crack-kokaiinin tuotanto, takavarikot, hinta ja puhtaus
Kokaiinijauhe (hydrokloridi) Crack (kokaiiniemäs) (1)

Arvioitu tuotanto maailmassa (tonnia) 786–1 054 Ei tietoja

Maailmassa takavarikoitu määrä (tonnia) 732 (2) Ei tietoja

Takavarikoitu määrä (tonnia) 
EU ja Norja 
(mukaan lukien Kroatia ja Turkki) (3)

 
49 

(49)

 
0,09 

(0,09)

Takavarikoiden lukumäärä 
EU ja Norja 
(mukaan lukien Kroatia ja Turkki)

 
98 500 

(99 000)

 
7 500 

(7 500)

Keskihinta katukaupassa (euroa grammalta) 
Vaihteluväli 
(Neljännespisteiden vaihteluväli) (4)

 
45–104 

(50,2–78,2)

 
55–70

Keskimääräinen puhtaus 
Vaihteluväli (%) 
(Neljännespisteiden vaihteluväli) (4)

 
18–51 

(25,0–38,7)

 
6–75

(1) Koska vain harvat maat ovat toimittaneet tietoja, niitä tulee tulkita varauksella.
(2) UNODC:n arvion mukaan tämä luku vastaa 431–562:ta tonnia puhdasta kokaiinia.
(3) Vuonna 2009 takavarikoidun kokaiinin kokonaismäärä on todennäköisesti tässä arvioitua suurempi, koska Alankomaista, josta vuoteen 2007 saakka raportoitiin 

suhteellisen suuria takavarikoita, ei ole vielä saatu uusimpia tietoja. Koska tiedot vuosilta 2008 ja 2009 puuttuvat, Alankomaita ei voitu sisällyttää koko Euroopan 
kattaviin arvioihin vuodelta 2009.

(4) Ilmoitettujen keskihintojen keskialueen vaihtelu.
Huom. Kaikki tiedot ovat vuodelta 2009. Kaikkia tietoja ei välttämättä ole saatavana.
Lähteet: Maailmanlaajuiset tiedot: UNODC (2011); Euroopan tiedot: Reitoxin kansalliset yhteyspisteet.
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Vuosiraportti 2011: huumeongelma Euroopassa

(74) Katso vuoden 2011 tilastotiedotteen taulukot SZR-9 ja SZR-10.
(75) Katso puhtautta ja hintaa koskevia tietoja vuoden 2011 tilastotiedotteen taulukoista PPP-3 ja PPP-7.

Kolumbiassa (90 prosenttia maailmanlaajuisista 
takavarikoista) (INCB, 2011a).

Kokaiinilähetykset kulkevat useampien Etelä- ja Väli-
Amerikan maiden, pääasiassa kuitenkin Argentiinan, 
Brasilian, Ecuadorin, Venezuelan ja Meksikon, kautta ennen 
saapumistaan Eurooppaan. Myös Karibian maita käytetään 
usein huumausaineen uudelleenlastaukseen kohti Eurooppaa. 
Viime vuosina on havaittu myös Länsi-Afrikan kautta 
kulkeva vaihtoehtoinen reitti (EMCDDA ja Europol, 2010). 
Vaikka vuodesta 2007 lähtien on ilmoitettu Länsi-Afrikan 
kautta kulkevan kokaiinin ”takavarikkojen merkittävästä 
vähenemisestä” (UNODC, 2011), on kuitenkin todennäköistä, 
että huumausainetta kulkee kyseisen alueen läpi edelleen 
varsin tuntuvia määriä (EMCDDA ja Europol, 2010). 

Espanja, Alankomaat ja Portugali sekä jossain määrin 
Belgia vaikuttavat olevan Eurooppaan salakuljetettavan 
kokaiinin saapumispaikkoja. Saksa, Ranska ja Yhdistynyt 
kuningaskunta on nimetty merkittäviksi läpikulku- tai 
kohdemaiksi Euroopan sisäisille kokaiinilähetyksille. 
Yhdistyneen kuningaskunnan arvioiden mukaan maahan 
tuodaan vuosittain noin 25–30 tonnia kokaiinia. 
Viimeaikaisten havaintojen mukaan kokaiinin salakuljetus 
saattaa olla laajenemassa itään (EMCDDA ja Europol, 2010; 
INCB, 2011b). Kahtatoista Keski- ja Itä-Euroopan maata 
koskeva yhdistelmäkuvio osoittaa, että kokaiinitakavarikoiden 
määrä on noussut. Vuonna 2004 takavarikoita tehtiin 666 
ja vuonna 2009 vastaavasti 1 232, mutta ne muodostavat 
silti vasta noin prosentin Euroopan kokonaismäärästä. 
Alueella talteen otetun kokaiinin määrä yli kaksinkertaistui 
vuosina 2008 ja 2009, mikä johtui lähinnä ennätyssuurista 
takavarikoista Bulgariassa (0,23 tonnia) ja Romaniassa 
(1,3 tonnia). Nämä kaksi maata sijaitsevat usein heroiinin 
salakuljetukseen yhdistetyn ”Balkanin reitin” varrella.

Takavarikot

Kokaiini on maailman toiseksi eniten salakuljetettu huume 
kannabisruohon ja kannabishartsin jälkeen. Vuonna 
2009 kokaiinitakavarikot pysyivät maailmalla entisellään 
noin 732 tonnissa (taulukko 8) (UNODC, 2011). Etelä-
Amerikasta ilmoitettiin suurimmat takavarikoidut määrät, 
ja niiden osuus on 60 prosenttia koko maailman tasosta. 
Seuraavina tulevat Pohjois-Amerikka (18 prosenttia) sekä 
Eurooppa (8 prosenttia) (UNODC, 2011).

Euroopassa kokaiinitakavarikoiden lukumäärä on 
kasvanut viimeiset 20 vuotta ja erityisesti vuodesta 2004 
lähtien. Vuonna 2009 kokaiinitakavarikoiden määrä 
kasvoi 99 000:een. Talteen otettu kokonaismäärä nousi 
huippulukemiin vuonna 2006, mutta se on sittemmin 
puolittunut, ja vuonna 2009 se oli noin 49 tonnia. Määrän 

väheneminen johtuu pitkälti siitä, että Espanjassa ja 
Portugalissa ainetta on takavarikoitu vähemmän (74), tosin 
tämä voi selittyä sillä, että salakuljetusreittejä tai -käytäntöjä 
on muutettu. Myös lainvalvonnan painopisteet ovat voineet 
muuttua. Vuonna 2009 Espanja ilmoitti edelleen Euroopan 
suurimmat takavarikoidut kokaiinimäärät ja suurimman 
takavarikoiden lukumäärän – noin puolet kaikista. Tämä 
analyysi on kuitenkin vasta alustava, koska Alankomaista 
ei ole vielä saatavana viimeisimpiä tietoja. Vuonna 2007 
(viimeinen vuosi, jolta tietoja on saatavilla) Alankomaat 
ilmoitti takavarikoineensa noin 10 tonnia kokaiinia.

Puhtaus ja hinta

Kokaiinin keskimääräinen puhtaus Euroopassa oli 
25–43 prosenttia vuonna 2009 puolessa tietoja 
ilmoittaneista maista. Tätä pienemmistä luvuista 
ilmoittivat Tanska (vain katukauppa, 18 prosenttia) 
ja Yhdistynyt kuningaskunta (Englanti ja Wales, 
20 prosenttia). Suurempia lukuja ilmoittivat puolestaan 
Belgia (51 prosenttia) sekä Espanja ja Alankomaat 
(49 prosenttia). (75) Niistä 22 maasta, joista on saatavissa 
riittävästi tietoja kokaiinin puhtautta koskevien suuntausten 
analysoimiseksi ajanjaksolla 2004–2009, 19 maata ilmoitti 

Huumausaineiden tukku- ja vähittäishinnat: 
kokaiini

Huumausaineen tukkuhinnalla tarkoitetaan hintaa, joka 
maksetaan jossakin tietyssä maassa jakeluun välitettävistä 
suurista huumausainemääristä, ja vähittäishinnalla 
huumausaineen käyttäjän maksamaa hintaa. Näitä 
kahta hintaa vertailemalla voidaan arvioida myyjien 
voittomarginaaleja huumausaineiden vähittäismarkkinoilla. 

EMCDDA:n 14:stä Euroopan maasta vuonna 2008 
kokoamien viimeisimpien tietojen perusteella kokaiinierien 
tukkuhinnaksi voidaan arvioida 31 000–58 000 euroa 
kilogrammalta. Useimmissa maissa se on noin 35 000 euroa. 
Niissä maissa, joista saatiin puhtautta koskevia tietoja, erien 
keskimääräinen puhtaus oli lähes 70 prosenttia.

Vuonna 2008 kokaiinin vähittäishinta vaihteli näissä 
maissa 50 000 eurosta 80 000 euroon kilolta. 
Vähittäishinta oli siis 25–83 prosenttia tukkuhintaa 
suurempi. Puhtaus heikkeni kokaiinin siirtyessä 
tukkuportaasta vähittäismarkkinoille, joilla keskimääräinen 
puhtaus oli ilmoitusten mukaan 13–60 prosenttia 
maan mukaan. Tarvitaan kuitenkin enemmän tietoja, 
jotta puhtauteen suhteutettuja hintaeroja tukku- ja 
vähittäisportaan välillä voitaisiin arvioida tarkasti.

Huumausaineiden tukkuhinnoista vuonna 2011 julkaistua 
pilottitutkimusta käsittelevässä EMCDDA:n raportissa on 
lisätietoja menetelmistä ja tietojen saatavuudesta Euroopassa.

http://www.emcdda.europa.eu/stats11/szrtab9
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/szrtab10
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/ppptab3
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/ppptab7
http://www.emcdda.europa.eu/publications/thematic-papers/wholesale-prices
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(76) Katso vuoden 2011 tilastotiedotteen kuvio PPP-2. 
(77) Katso vuoden 2011 tilastotiedotteen kuvio PPP-1.

puhtauden vähenemisestä, kaksi vakaasta tilanteesta 
(Saksa ja Slovakia) ja Portugali puhtauden lisääntymisestä. 
Kaikkiaan kokaiinin puhtaus laski Euroopan unionissa 
keskimäärin 20 prosenttia vuosina 2004–2009. (76)

Vuona 2009 kokaiinin keskihinta katukaupassa vaihteli 
50 eurosta 80 euroon grammalta useimmissa tietoja 
ilmoittaneista maista. Tätä alhaisemmista hinnoista ilmoitti 
Yhdistynyt kuningaskunta (45 euroa) ja korkeammista 
puolestaan Luxemburg (104 euroa). Lähes kaikki maat, 
joista saatiin riittävästi vertailukelpoista aineistoa, 
ilmoittivat, että kokaiinin hinta vähittäiskaupassa oli 
laskenut tai pysynyt vakaana vuosina 2004–2009. 
Kokaiinin hinta laski Euroopan unionissa keskimäärin 
21 prosenttia ajanjaksolla 2004–2009. (77)

Levinneisyys ja käyttötavat 

Kokaiinin käyttö koko väestössä

Kokaiini on toiseksi eniten käytetty laiton huumausaine 
Euroopassa kannabiksen jälkeen. Sen käyttö on 

kuitenkin keskittynyt vain joihinkin harvoihin maihin, 
joissa levinneisyys on laaja. Osassa niistä populaatiot 
ovat suuria. Arviolta 14,5 miljoonaa eurooppalaista eli 
keskimäärin 4,3 prosenttia aikuisista (15–64-vuotiaista) 
on käyttänyt kokaiinia ainakin kerran (katso tietojen 
yhteenveto taulukosta 9). Kansalliset luvut asettuvat 
välille 0,1–10,2 prosenttia, ja puolet 24:stä tietoja 
ilmoittaneesta maasta, mukana useimmat Keski- ja Itä-
Euroopan maat, ilmoittivat kokaiinia ainakin kerran 
käyttäneiden osalta varsin alhaisia levinneisyyslukuja 
(0,5–2,5 prosenttia).

Noin 4 miljoonan eurooppalaisen arvioidaan käyttäneen 
kokaiinia viimeksi kuluneen vuoden aikana (keskimäärin 
1,2 prosenttia). Viimeisimpien kansallisten tutkimusten 
arviot viimeksi kuluneen vuoden aikana käyttäneiden 
määrästä vaihtelevat nollasta 2,7 prosenttiin. Viimeksi 
kuluneen kuukauden aikana kokaiinia käyttäneiden 
arvioitu määrä on noin 0,5 prosenttia aikuisväestöstä, 
mikä vastaa jotakuinkin 1,5:tä miljoonaa henkilöä. 

Irlannissa, Espanjassa, Italiassa, Kyproksella ja 
Yhdistyneessä kuningaskunnassa kokaiinin käyttö viimeksi 

Taulukko 9: Kokaiininkäytön levinneisyys yleisväestössä – yhteenveto tiedoista
Ikäryhmä Käytön aikaväli

Ainakin kerran Viime vuonna Viime kuussa

15–64-vuotiaat

Arvioitu käyttäjämäärä Euroopassa 14,5 miljoonaa 4 miljoonaa 1,5 miljoonaa

Euroopan keskiarvo 4,3 % 1,2 % 0,5 %

Vaihteluväli 0,1–10,0 % 0,0–2,7 % 0,0–1,3 %

Maat, joissa pienin levinneisyys Romania (0,1 %) 
Malta (0,4 %) 
Liettua (0,5 %)
Kreikka (0,7 %)

Romania (0,0 %) 
Kreikka (0,1 %) 
Unkari, Puola, Liettua (0,2%)
Malta (0,3 %)

Romania, Kreikka (0,0 %) 
Tšekki, Malta, Ruotsi, Puola, 
Liettua, Viro, Suomi (0,1 %)

Maat, joissa suurin levinneisyys Espanja (10,2 %) 
Yhdistynyt kuningaskunta (8,8 %) 
Italia (7,0 %)
Irlanti (5,3 %)

Espanja (2,7 %)
Yhdistynyt kuningaskunta (2,5 %) 
Italia (2,1 %) 
Irlanti (1,7 %)

Espanja (1,3 %)
Yhdistynyt kuningaskunta (1,1 %)
Kypros, Italia (0,7 %) 
Itävalta (0,6 %)

15–34-vuotiaat

Arvioitu käyttäjämäärä Euroopassa 8 miljoonaa 3 miljoonaa 1 miljoona

Euroopan keskiarvo 5,9 % 2,1 % 0,8 %

Vaihteluväli 0,1–13,6 % 0,1–4,8 % 0,0–2,1 %

Maat, joissa pienin levinneisyys Romania (0,1 %)
Liettua (0,7 %)
Malta (0,9 %)
Kreikka (1,0 %)

Romania (0,1 %)
Kreikka (0,2 %)
Puola, Liettua (0,3 %)
Unkari (0,4 %)

Romania (0,0 %)
Kreikka, Puola, Liettua, 
Norja (0,1 %)
Tšekki, Unkari, Viro (0,2 %)

Maat, joissa suurin levinneisyys Espanja (13,6 %)
Yhdistynyt kuningaskunta (13,4 %)
Tanska (8,9 %)
Irlanti (8,2 %)

Yhdistynyt kuningaskunta (4,8 %)
Espanja (4,4 %)
Irlanti (3,1 %)
Italia (2,9 %)

Yhdistynyt kuningaskunta (2,1 %)
Espanja (2,0 %)
Kypros (1,3 %)
Italia (1,1 %)

Euroopan keskimääräinen levinneisyys laskettiin kyseisen ikäryhmän väestön mukaan painotetusta keskiarvosta kussakin maassa. Maissa, joista tietoja ei ole saatavissa, käytettiin 
EU:n keskimääräistä levinneisyyttä (enintään 3 prosenttia kohdeväestöstä). Perusteena käytetty väestöpohja: 15–64-vuotiaat (336 miljoonaa) ja 15–34-vuotiaat (132 miljoonaa). 
Euroopan levinneisyysarviot perustuvat painotettuihin keskiarvoihin, jotka on saatu vuosien 2001 ja 2009 välillä (pääasiassa 2004–2008) tehdyistä tutkimuksista, eikä tietoja voida 
siksi liittää tiettyihin vuosiin. Tähän yhteenvetoon käytetyt tiedot ovat saatavana vuoden 2011 tilastotiedotteen osassa Yleiset väestötutkimukset.

http://www.emcdda.europa.eu/stats11/pppfig2
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/pppfig1
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(78) Katso vuoden 2011 tilastotiedotteen kuvio GPS-13.
(79) Katso vuoden 2011 tilastotiedotteen taulukko GPS-5 (osa iii ja osa iv).
(80) Katso vuoden 2011 tilastotiedotteen taulukot EYE-10–EYE-30.

kuluneen vuoden aikana on Euroopan keskiarvoa 
yleisempää. Kaikissa näissä maissa kokaiini on yleisimmin 
käytetty laiton stimulantti.

Kokaiinin käyttö nuorten aikuisten keskuudessa

Euroopassa noin 5,9 prosenttia nuorista (15–34-vuotiaista) 
aikuisista on käyttänyt kokaiinia ainakin kerran 
(8 miljoonaa). Kansalliset luvut vaihtelevat 0,1 prosentista 
13,6 prosenttiin. Tässä ikäryhmässä kokaiinia viimeksi 
kuluneen vuoden aikana käyttäneitä on Euroopassa 
keskimäärin 2,1 prosenttia (noin 3 miljoonaa) ja viimeksi 
kuluneen kuukauden aikana käyttäneitä 0,8 prosenttia 
(miljoona).

Erityisen yleistä kokaiinin käyttö on nuorten 
(15–34-vuotiaiden) miesten keskuudessa, joiden 
keskuudessa kokaiinia viimeksi kuluneen vuoden 
aikana käyttäneiden osuus Tanskassa, Espanjassa, 
Irlannissa, Italiassa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa 
on 4–6,7 prosenttia. (78) Kokaiinia viimeksi kuluneen 
vuoden aikana käyttäneiden miesten lukumäärä 
suhteessa naisiin on ainakin kaksinkertainen 13 
raportoivassa maassa. (79)

Kansainväliset vertailut

Kokaiinia viimeksi kuluneen vuoden aikana käyttäneiden 
nuorten aikuisten arvioitu määrä on kaiken kaikkiaan 
pienempi Euroopan unionissa (2,1 prosenttia) kuin 
Australiassa (3,4 prosenttia 14–39-vuotiaista), Kanadassa 
(3,3 prosenttia) ja Yhdysvalloissa (4,1 prosenttia 
16–34-vuotiaista). Tätä korkeampia lukuja ovat kuitenkin 
ilmoittaneet Espanja (4,4 prosenttia) ja Yhdistynyt 
kuningaskunta (4,8 prosenttia) (kuvio 9). Maiden välisiä 
pieniä eroja on kuitenkin syytä tulkita varoen.

Kokaiinin käyttö koululaisten keskuudessa 

Viimeisten saatavilla olevien tutkimusten mukaan 
ainakin kerran kokaiinia käyttäneiden 15–16-vuotiaiden 
koululaisten osuus on 1–2 prosenttia yli puolessa tietoja 
ilmoittaneista 29 maasta. Useimmat muut maat ovat 
ilmoittaneet 3–4 prosentin levinneisyydestä, mutta 
Ranskassa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa se 
on 5 prosenttia. Niissä maissa, joissa on saatavilla 
vanhempia (17–18-vuotiaat) koululaisia koskevia tietoja, 
ainakin kerran kokaiinia käyttäneiden määrä on yleisesti 
ottaen suurempi, Espanjassa jopa 8 prosenttia. (80)

Kuvio 9: Kokaiinin käyttö viimeksi kuluneen vuoden aikana nuorten aikuisten (15–34-vuotiaat) keskuudessa: levinneisyys Euroopassa, 

Australiassa, Kanadassa ja Yhdysvalloissa

0

1

2

3

4

5

%

Ro
m

an
ia

Kr
ei

kk
a

Lie
ttu

a

Pu
ol

a

U
nk

ar
i

Tš
ek

ki

N
or

ja

Su
om

i

La
tv

ia

A
la

nk
om

aa
t

Itä
va

lta

Po
rtu

ga
li

Ra
ns

ka

Ru
ot

si

Sl
ov

ak
ia

Bu
lg

ar
ia

Sa
ks

a

Be
lg

ia

EU
:n

 k
es

ki
ar

vo

Ky
pr

os

Ta
ns

ka

Ita
lia

Irl
an

ti

Ka
na

da

A
us

tra
lia

Yh
dy

sv
al

la
t

Es
pa

nj
a

Yh
di

st
yn

yt
ku

ni
ng

as
ku

nt
a

Huom. Tiedot ovat peräisin kunkin maan viimeisimmästä saatavilla olevasta tutkimuksesta. Euroopan keskiarvo laskettiin kansallisten levinneisyystietojen 
keskiarvona 15–34-vuotiaiden kansallista väestöä painottamalla (2007, tiedot Eurostatilta). Yhdysvaltain ja Australian tiedot on laskettu uudelleen 
alkuperäisten tutkimustulosten perusteella ikäryhmien 16–34 ja 14–39 ja vuosien mukaan. Australian tiedot ovat vuodelta 2007, Kanadan ja 
Yhdysvaltain tiedot vuodelta 2009. Katso lisätietoja vuoden 2011 tilastotiedotteen kuviosta GPS-20.

Lähteet: Reitoxin kansalliset yhteyspisteet, AIHW (2008), CADUMS (2010) ja SAMHSA (2010).

http://www.emcdda.europa.eu/stats11/gpsfig13
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/gpstab5c
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/gpstab5d
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/eye/tables
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/gpsfig20
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(81) Katso vuoden 2011 tilastotiedotteen kuvio GPS-14 (osa i). 
(82) On huomattava, että Amsterdamissa todetut suuntaukset eivät edusta koko Alankomaissa todettuja yleisiä suuntauksia. 

Kokaiinin käytön suuntaukset

Kokaiinin käytön suuntauksissa esiintyy Euroopassa 
erilaisia malleja. Niissä kahdessa maassa, joissa 
kokaiinin käyttö on yleisintä (Espanja ja Yhdistynyt 
kuningaskunta), sen käyttö lisääntyi huomattavasti 
1990-luvun lopulla. Sen jälkeen suuntaus on ollut 
tasaisempi, joskin yleisesti ottaen nouseva. Neljässä 
muussa maassa (Tanska, Irlanti, Italia ja Kypros) käytön 
yleistyminen on ollut hillitympää, ja se on tapahtunut 
hieman myöhemmin. Kaikissa näissä maissa kokaiinia 
viimeksi kuluneen vuoden aikana käyttäneiden nuorten 
(15–34-vuotiaiden) aikuisten osuus oli EU:n keskiarvoa 
(2,1 prosenttia) suurempi (kuvio 9). Neljässä näistä 
kuudesta maasta käytön levinneisyys on kasvanut 
yleisesti viimeisten kymmenen vuoden aikana, tosin 
viimeisimmässä tutkimuksessa suuntaus oli laskeva 
(Tanska, Espanja, Italia ja Yhdistynyt kuningaskunta). 
Kanadassa ja Yhdysvalloissa on todettu yhteneväinen 
suuntaus (kuvio 10). Loput kaksi maata ilmoitti, että niiden 
viimeisimpien tutkimusten mukaan käytön levinneisyys 
on kasvanut: Irlannissa se kasvoi 2,0 prosentista 
3,1 prosenttiin vuosina 2003–2007 ja Kyproksella 
0,7 prosentista 2,2 prosenttiin vuosina 2006–2009. 

Niissä 17 maassa, joissa tutkimuksia on tehty toistuvasti, 
kokaiinin käyttö on melko vähäistä, ja useimmissa 
tapauksissa suuntaus on vakaa. Mahdollisia poikkeuksia 
ovat Bulgaria ja Ruotsi, joissa käyttö näyttää lisääntyvän, 
sekä Norja, jossa suuntaus on laskeva. Alhaisissa 
levinneisyyksissä tapahtuneita vähäisiä muutoksia on 
kuitenkin aina tulkittava varoen. Bulgariassa kokaiinia 
viimeksi kuluneen vuoden aikana käyttäneiden nuorten 
aikuisten määrä kasvoi 0,7 prosentista 1,5 prosenttiin 
vuosina 2005–2008 ja Ruotsissa nollasta 1,2 prosenttiin 
vuosina 2000–2008. (81) Norja ilmoitti levinneisyyden 
laskeneen 1,8 prosentista 0,8 prosenttiin vuosina 
2004–2009. 

Niistä neljästä maasta, joissa tehtiin kansallisia 
koululaistutkimuksia vuosina 2009–2010 (Italia, Slovakia, 
Ruotsi ja Yhdistynyt kuningaskunta), vain Slovakiassa 
kokaiinia ainakin kerran käyttäneiden 15–16-vuotiaiden 
koululaisten osuus oli laskenut enemmän kuin yhden 
prosenttiyksikön. Saksassa tehtiin äskettäin hieman 
vanhemmille koululaisille suunnattu tutkimus, jonka mukaan 
kokaiinia ainakin kerran käyttäneiden 15–18-vuotiaiden 
frankfurtilaisten koululaisten osuus kohosi hieman 
(6 prosenttiin) vuonna 2008, mutta se laski sitten 
3 prosenttiin vuonna 2009. 

Kohdennetuista kyselytutkimuksista saadaan arvokasta 
tietoa nuorten huumekäyttäytymisestä tanssimusiikki- ja 
muissa viihdeympäristöissä. Vaikka näissä tutkimuksissa 
todetut kokaiinin levinneisyysluvut ovat tavallisesti 
suhteellisen suuria, joissakin Euroopan maissa tehdyissä 
viimeaikaisissa tutkimuksissa suuntaus on ollut laskeva. 
Esimerkiksi Amsterdamin coffee shopien asiakkaille 
suunnattujen tutkimusten mukaan ainakin kerran kokaiinia 
käyttäneiden osuus laski 52 prosentista 34 prosenttiin 
ja viimeisen kuukauden aikana käyttäneiden osuus 
19 prosentista 5 prosenttiin vuosina 2001–2009. (82) 
Alankomaissa tehdyssä laadullisten suuntausten 
seurantatutkimuksessa havaittiin, että nykyisen 
sukupolven 20–24-vuotiaat ovat vähemmän kiinnostuneita 
kokaiinin käytöstä kuin vastaavat ikäryhmät aiemmissa 
sukupolvissa. Belgiassa yöelämän ympäristöissä vuodesta 
2003 asti säännöllisin välein tehdyn tutkimuksen mukaan 
viimeksi kuluneen vuoden aikana kokaiinia käyttäneiden 
määrä kasvoi 11 prosentista 17 prosenttiin vuosina 
2003–2007, mutta se laski 13 prosenttiin vuonna 
2009. Tšekissä ainakin kerran kokaiinia käyttäneiden 
osuus kasvoi samanlaisessa toistuvassa tutkimuksessa 
19 prosentista 23 prosenttiin vuosina 2007–2009. 
Näille tuloksille on kuitenkin saatava vahvistus muista 
tietosarjoista. 

Kuvio 10: Kokaiinin käyttö viimeksi kuluneen vuoden aikana 

nuorten aikuisten keskuudessa: levinneisyyden suuntaukset 

kuudessa suurimmat luvut ilmoittaneessa EU:n jäsenvaltiossa, 
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Huom. Katso lisätietoja vuoden 2011 tilastotiedotteen kuviosta GPS-14 
(osa ii). 

Lähde: Reitoxin kansalliset yhteyspisteet, AIHW (2008), CADUMS (2010), 
SAMHSA (2010).

http://www.emcdda.europa.eu/stats11/gpsfig14a
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/gpsfig14b
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(83) Runsaan jaksoittaisen juomisen määritelmä: vähintään kuusi annosta alkoholia yhdellä kerralla vähintään kerran viikossa viimeksi kuluneiden 
12 kuukauden aikana.

Kokaiinin käyttötavat

Tutkimusten mukaan kokaiininkäyttö viihdeympäristöissä 
liittyy vahvasti alkoholinkäyttöön. Yhdeksässä maassa 
yleisväestön keskuudessa tehdyt tutkimukset osoittavat, 
että erittäin runsasta jaksoittaista juomista (83) esiintyy 
kokaiininkäyttäjien keskuudessa 2–9 kertaa yleisväestöä 
enemmän (EMCDDA, 2009b). Tutkimusten mukaan 
kokaiininkäyttö voidaan yhdistää myös muiden laittomien 
huumeiden käyttöön. Esimerkiksi British Crime Survey 
-tutkimuksessa vuosina 2009 ja 2010 havaittiin, että 
89 prosenttia kokaiinijauhetta viimeksi kuluneen 
vuoden aikana käyttäneistä aikuisista (16–59-vuotiaat) 
oli käyttänyt myös muita huumeita, kun kannabiksen 
käyttäjien ryhmässä vastaava osuus oli vain 42 prosenttia 
(Hoare ja Moon, 2010). 

Joissain Euroopan maissa varsin monet ihmiset kokeilevat 
kokaiinia vain kerran tai kaksi (Van der Poel ym., 
2009). Kokaiinia säännöllisesti tai paljon käyttävissä 
voidaan erottaa kaksi laajaa ryhmää. Ensimmäinen 
koostuu yhteiskuntaan sopeutuneista käyttäjistä, jotka 
käyttävät kokaiinia viikonloppuisin, juhlissa tai muissa 
erityistilanteissa, toisinaan paljonkin. Monet näistä 
käyttäjistä kertovat hallitsevansa kokaiininkäyttöään 
asettamalla itselleen sääntöjä esimerkiksi käytön 
määrästä, tiheydestä tai käyttöympäristöstä (Reynaud-
Maurupt ja Hoareau, 2010). Jotkut näistä käyttäjistä 
saattavat kärsiä kokaiininkäyttöön liittyvistä terveydellisistä 
ongelmista, tai heille saattaa kehittyä pakonomaisia 
käyttötapoja, jotka vaativat hoitoa. Tutkimusten mukaan 
merkittävä osa kokaiiniin liittyvistä ongelmista kärsivistä 
henkilöistä saattaa selvitä ilman muodollista hoitoa 
(Cunningham, 2000; Toneatto ym., 1999). 

Toinen ryhmä koostuu enemmän syrjäytyneistä ja 
yhteiskunnallisesti vähäosaisista kokaiinin ja crackin 
käyttäjistä, mukaan luettuina entiset tai nykyiset 
opioidikäyttäjät, jotka käyttävät crackia tai pistävät 
kokaiinia suoneen (Prinzleve ym., 2004). 

Kokaiininkäytön terveysvaikutukset 
Kokaiininkäytön terveysvaikutusten laajuutta 
todennäköisesti aliarvioidaan. Osittain tämä johtuu 
pitkäaikaisesta kokaiininkäytöstä aiheutuvien 
patologioiden määrittelemättömästä tai kroonisesta 
luonteesta (katso luku 7). Säännöllinen kokaiinin 
käyttö, myös nuuskaaminen, voi aiheuttaa sydän- ja 
verisuoniongelmia, hermostollisia ja psykiatrisia ongelmia 
ja lisätä onnettomuusalttiutta sekä tartuntatautien 
leviämistä suojaamattoman seksin (Brugal ym., 2009) ja 
mahdollisesti nuuskauspillien jakamisen vuoksi (Aaron 

ym., 2008), mistä on yhä enemmän näyttöä (Caiaffa 
ym., 2011). Sellaisissa maissa, joissa kokaiinia käytetään 
paljon, varsin tuntuva osuus nuorten sydänongelmista voi 
tutkimusten mukaan liittyä kokaiinin käyttöön (Qureshi ym., 
2001). Esimerkiksi Espanjassa kokaiinin käyttö vaikuttaa 
myös olevan osallisena hyvin monissa huumeisiin liittyvissä 
ensiaputapauksissa, ja tuoreen espanjalaisen tutkimuksen 
mukaan 3 prosenttia äkillisistä kuolemista on yhteydessä 
kokaiiniin (Lucena ym., 2010). Tanskassa kokaiiniin 
liittyvien ensiaputapausten määrä on kasvanut sitä mukaa 
kuin kokaiinin käyttö on lisääntynyt (50 tapauksesta 
vuonna 1999 lähes 150 tapaukseen vuonna 2009). 

Suurimmat terveysriskit liittyvät kokaiinin suonensisäiseen 
käyttöön ja crackin käyttöön (sydän- ja verisuoniongelmat, 
mielenterveysongelmat). Yhteiskunnallinen syrjäytyminen ja 
suonensisäiseen käyttöön liittyvät riskit, kuten tartuntatautien 
leviäminen ja yliannostusvaara, yleensä vielä pahentavat 
edellä mainittuja ongelmia (EMCDDA, 2007a). 

Kokaiini ja alkoholi 

Kokaiininkäyttäjät käyttävät tavallisesti myös alkoholia. 
Väestötutkimukset osoittavat, että kokaiinin ja alkoholin 
käyttö – etenkin runsas jaksoittainen juominen – liittyvät 
usein toisiinsa. Kahdessa tutkimuksessa havaittiin, että 
yli puolet huumehoidossa olevista kokaiiniriippuvaisista 
käyttäjistä oli riippuvaisia myös alkoholista. 

Tämän yhdistelmän suosio voi selittyä ympäristöllisillä 
tekijöillä, sillä molemmat päihteet yhdistetään vahvasti 
yöelämään ja juhlintaan, mutta myös farmakologisilla 
tekijöillä. Nämä kaksi ainetta yhdistämällä saavutetaan 
nimittäin suurempi vaikutus (”pilvi”) kuin kummallakaan 
erikseen. Lisäksi kokaiini saattaa vaimentaa 
alkoholihumalan vaikutuksia ja vähentää alkoholin 
aiheuttamia käyttäytymisen ja psykomotoriikan häiriöitä. 
Alkoholilla yritetään myös lievittää kokaiinin vaikutuksen 
haihtumista seuraavaa pahanolontunnetta. Siksi näiden 
päihteiden yhdistelmä voi johtaa kummankin aineen 
lisääntyneeseen käyttöön. 

Alkoholin ja kokaiinin samanaikaiseen käyttöön liittyy 
joitakin tutkittuja riskejä ja toksisia vaikutuksia, esimerkiksi 
korkeasykkeisyys, systolisen verenpaineen kohoaminen ja 
siitä johtuvat sydän- ja verisuonioireet sekä kognitiivisten 
ja motoristen toimintojen häiriöt. Takautuvien tutkimusten 
mukaan näiden kahden päihteen sekakäytöstä ei 
kuitenkaan näyttäisi aiheutuvan enempää sydän- ja 
verisuoniongelmia kuin on odotettavissa jommankumman 
päihteen addiktiivisesta käytöstä (Pennings ym., 2002). 
Lisäksi alkoholin ja kokaiinin yhdistäminen tuottaa maksan 
aineenvaihduntatuotteena uutta ainetta, kokaetyleeniä. 
Parhaillaan käydään keskustelua siitä, johtuvatko sykkeen 
kohoaminen ja kardiotoksisuus juuri kokaetyleenistä. 

Lisätietoja: EMCDDA (2007a).
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(84) Katso vuoden 2011 tilastotiedotteen taulukko PDU-102 (osa i).
(85) Katso vuoden 2011 tilastotiedotteen kuvio TDI-2 ja taulukko TDI-5 (osa i ja osa ii) sekä taulukko TDI-24; Espanjan tiedot ovat vuodelta 2008.

Kokaiinin ongelmakäyttö ja hoidon kysyntä
EMCDDA:n määritelmän mukaan kokaiinin 
ongelmakäyttäjiä ovat ne, jotka käyttävät kokaiinia 
säännöllisesti pitkiä aikoja ja jotka käyttävät sitä 
suonensisäisesti. Tämän populaation kokoa koskevista 
arvioista voidaan päätellä, kuinka monet ihmiset ovat 
mahdollisesti hoidon tarpeessa. Näissä arvioissa 
ei kuitenkaan huomioida riittävästi yhteiskuntaan 
sopeutuneita kokaiinin ongelmakäyttäjiä. 

Kokaiinin ongelmakäyttöä koskevia kansallisia arvioita 
on saatavana vain Italiasta, jossa arvioitiin olleen noin 
178 000 ongelmakäyttäjää (4,3–4,7 tapausta tuhatta 
15–64-vuotiasta kohti) vuonna 2009. (84) Kokaiinin 
ongelmakäyttöä koskevien suuntaustietojen ja muiden 
tietolähteiden (esimerkiksi hoitoon hakeutuneiden 
määrä) mukaan kokaiinin käyttö Italiassa on hiljalleen 
lisääntynyt.

Crackin käyttö on yhteiskuntaan sopeutuneiden 
kokaiininkäyttäjien keskuudessa hyvin epätavallista, 
ja sitä esiintyykin pääasiassa marginalisoituneiden 
ja vähempiosaisten ryhmien, kuten seksityöläisten, 
opioidien ongelmakäyttäjien ja joskus tiettyjen 
etnisten vähemmistöjen keskuudessa. Se on pitkälti 
kaupunkielämän ilmiö (Prinzleve ym., 2004; Connolly 
ym., 2008). Crackin käyttöä pidetään myös Lontoon 
huumeongelman yhtenä päätekijänä. Alueellisia arvioita 
crack-kokaiinin käytöstä on saatavilla ainoastaan 
Englannista (Yhdistynyt kuningaskunta); vuosina 2008 
ja 2009 heitä arvioitiin olevan noin 189 000 eli 5,5 
(5,4–5,8) tapausta tuhatta 15–64-vuotiasta kohti. Suurin 
osa näistä crackin käyttäjistä ilmoitti käyttävänsä myös 
opioideja. 

Hoidon kysyntä

Kokaiinin ongelmakäytöstä saadaan parempi käsitys 
tarkastelemalla kokaiinin vuoksi hoitoon hakeutuvien 
asiakkaiden lukumääriä ja erityispiirteitä kuvaavia 
tietoja. Lähes kaikki kokaiiniasiakkaat on ilmoitettu 
avohoitokeskuksista, tosin osaa saatetaan hoitaa 
yksityisissä klinikoissa, joista ei ole saatavilla tietoja. 
Monet kokaiinin ongelmakäyttäjät eivät kuitenkaan 
hakeudu hoitoon (Escot ja Suderie, 2009; Reynaud-
Maurupt ja Hoareau, 2010). 

Noin 17 prosenttia kaikista huumehoitoasiakkaista 
vuonna 2009 ilmoitti ensisijaiseksi hoitoon hakeutumisen 
syyksi kokaiinin käytön, pääasiassa jauhemaisen 
kokaiinin käytön. Ensimmäistä kertaa hoitoon hakeutuvien 
keskuudessa ensisijaisesti kokaiinia käyttävien osuus oli 
vielä suurempi (23 prosenttia). 

Ensisijaisesti kokaiinia käyttävien asiakkaiden osuuksissa 
ja lukumäärissä on suuria eroja maiden välillä. 
Suurimmista osuuksista ilmoittivat Espanja (46 prosenttia), 
Alankomaat (31 prosenttia) ja Italia (28 prosenttia). 
Belgiassa, Irlannissa, Kyproksella ja Yhdistyneessä 
kuningaskunnassa kokaiiniasiakkaiden osuus kaikista 
huumeasiakkaista on 11–15 prosenttia. Muualla 
Euroopassa kokaiiniasiakkaiden osuus huumehoidon 
asiakkaista on alle 10 prosenttia, kuudessa maassa jopa 
alle prosentin. (85) Tietoja ilmoittaneissa 26:ssa Euroopan 
maassa hoitoon hakeutuneista 72 000 kokaiiniasiakkaasta 
lähes 58 000 ilmoitettiin Espanjasta, Italiasta ja 
Yhdistyneestä kuningaskunnasta.

Huumehoitoon pääasiallisesti kokaiininkäytön vuoksi 
hakeutuvien asiakkaiden määrä on kasvanut Euroopassa 
useita vuosia. Yhteensä 17 maassa, joista saatiin 
tietoja vuosilta 2004–2009, kokaiiniasiakkaiden määrä 
nousi 38 000 asiakkaasta vuonna 2004 noin 55 000 
asiakkaaseen vuonna 2009. Ensimmäistä kertaa hoitoon 
hakeutuvien kokaiiniasiakkaiden määrä kasvoi 21 000:sta 
27 000:een eli lähes kolmanneksen (18 maan tietojen 
perusteella). 

Avohoitoasiakkaiden profiili

Ensisijaisesti kokaiinin, myös kokaiinijauheen ja crack-
kokaiinin, vuoksi avohoitoon hakeutuvista asiakkaista 
valtaosa on miehiä (miesten ja naisten välinen suhde on 
5:1), ja heidän keski-ikänsä on huumehoitoasiakkaiden 
korkeimpia (32 vuotta). Keski-ikä on korkein Ranskassa, 
Italiassa ja Alankomaissa (35 vuotta). Ensisijaisesti 
kokaiinia käyttävät ilmoittavat aloittaneensa huumeen 
käytön keskimäärin 22,5-vuotiaana, ja heistä 86 
prosenttia ennen 30 vuoden ikää. Kokaiinin ensimmäisen 
käyttökerran ja ensimmäisen hoitoon hakeutumisen 
välinen aika on noin yhdeksän vuotta. Lähes kolmannes 
kaikista kokaiiniasiakkaista ilmoitetaan Yhdistyneestä 
kuningaskunnasta, ja heidän profiilinsa poikkeavat 
asiakasprofiileista muissa sellaisissa maissa, joissa on 
hoidossa paljon kokaiininkäyttäjiä: he ovat keskimäärin 
nuorempia (31 vuotta), sukupuolijakauma on tasaisempi 
(noin 3:1), ja käytön aloittamisen ja hoitoon hakeutumisen 
välinen aika on lyhyempi (noin seitsemän vuotta). 

Useimmat kokaiiniasiakkaat nuuskaavat (66 prosenttia) tai 
polttavat (29 prosenttia) sitä. Vain 3 prosenttia ilmoittaa 
käyttävänsä kokaiinia suonensisäisesti, ja injektiokäytön 
ilmoitetaan vähentyneen vuosina 2005–2009. Miltei 
puolet kokaiiniasiakkaista on käyttänyt sitä 1–6 kertaa 
viikossa hoitoon hakeutumista edeltäneen kuukauden 
aikana, noin 25 prosenttia on käyttänyt sitä päivittäin, ja 
25 prosenttia ei ole käyttänyt kokaiinia lainkaan kyseisen 

http://www.emcdda.europa.eu/stats11/pdutab102a
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tdifig2
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab5a
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab5b
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab24
http://www.emcdda.europa.eu/situation/cocaine/5#bibRef3
http://www.emcdda.europa.eu/situation/cocaine/5#bibRef2
http://www.emcdda.europa.eu/situation/cocaine/5#bibRef2
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(86) Katso vuoden 2011 tilastotiedotteen taulukko TDI-18 (osa ii).
(87) Katso vuoden 2011 tilastotiedotteen taulukko TDI-22.
(88) Katso vuoden 2011 tilastotiedotteen taulukko TDI-115.

ajanjakson aikana tai on käyttänyt sitä satunnaisesti. (86) 
Kokaiinia käytetään usein yhdessä muiden päihteiden, 
etenkin alkoholin, kannabiksen, muiden stimulanttien ja 
heroiinin kanssa. Neljässätoista maassa vuonna 2006 
tehty hoitotietojen analyysi osoitti, että noin 63 prosenttia 
kokaiiniasiakkaista on sekakäyttäjiä, joilla on vähintään 
yhteen muuhun huumeeseen liittyviä ongelmia. 
Sekakäyttäjistä 42 prosenttia käyttää kokaiinin ohella 
alkoholia, 28 prosenttia kannabista ja 16 prosenttia 
heroiinia (EMCDDA, 2009b). Kokaiinia myös käytetään 
usein toissijaisena huumausaineena (87), ja Italiassa ja 
Alankomaissa ensisijaisesti heroiinia käyttävät asiakkaat 
mainitsevat sen yhä useammin.

Hoitoon hakeutuneita asiakkaita koskevien tietojen 
analyysi osoittaa, että crack-ongelma keskittyy 
Euroopassa vain tietylle maantieteelliselle alueelle. 
Vuonna 2009 avohoitoon hakeutui noin 10 540 
ensisijaisesti crack-kokaiinia käyttävää asiakasta. Heidän 
osuutensa on 16 prosenttia kaikista kokaiiniasiakkaista 
ja 3 prosenttia kaikista avohoitoon hakeutuneista 
huumehoitoasiakkaista. Useimmat crack-asiakkaat 
ilmoitettiin Yhdistyneestä kuningaskunnasta, jossa heitä 
on noin 7 500. Heidän osuutensa on 40 prosenttia maan 
kokaiiniasiakkaista ja 6 prosenttia avohoitokeskuksissa 
olevista huumehoitoasiakkaista. Alankomaista 
ilmoitettiin 1 231 crack-asiakasta, joiden osuus oli 
38 prosenttia kokaiiniasiakkaista ja 12 prosenttia 
kaikista huumehoitoasiakkaista. (88) Heroiininkäyttö on 
yleistä hoitoon hakeutuvien crack-kokaiinin käyttäjien 
keskuudessa. Esimerkiksi Yhdistyneessä kuningaskunnassa 
noin 31 prosenttia crack-asiakkaista ilmoitti toissijaiseksi 
huumeekseen heroiinin, ja tämä osuus on kasvamassa. 

Hoito ja haittojen vähentäminen 

Euroopassa huumehoito on perinteisesti keskittynyt 
opioidiriippuvuuden hoitoon. Koska kokaiinin ja 
crackin käytöstä on kasvamassa yhä merkittävämpi 
kansanterveydellinen ongelma, monissa maissa on alettu 
kiinnittää enemmän huomiota näihin huumausaineisiin 
liittyvien ongelmien vähentämiseen. Vaikka 
kokaiiniriippuvuuteen annetaan hoitoa enimmäkseen 
erikoistuneissa avohoitokeskuksissa, Tanskassa, Irlannissa, 
Italiassa, Itävallassa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa 
on tarjolla myös erikseen tälle käyttäjäryhmälle 
kohdistettuja hoitopalveluja. Kokaiinihoitoa tarjotaan 
tietyin rajoituksin myös perusterveydenhuollossa. Nykyisin 
vain Saksa ja Yhdistynyt kuningaskunta tarjoavat 
neuvonta-apua kokaiiniongelmiin.

Kokaiiniriippuvuuden ensisijaisia hoitovaihtoehtoja 
ovat psykososiaaliset menetelmät, kuten 
motivointihaastattelu, kognitiivinen käyttäytymisterapia, 
käyttäytymisterapeuttinen itsehallintakoulutus, 
uudelleensortumista ehkäisevät toimenpiteet sekä 
neuvonta. Erilaiset itsehoitoryhmät, kuten Cocaine 
Anonymous, voivat osaltaan edistää kokaiininkäyttöön 
liittyvistä ongelmista kärsivien kuntoutumista. Ryhmien 
antama tuki voidaan yhdistää muodolliseen hoitoon. 

Kokaiiniriippuvuuden hoitoa koskevat tutkimukset 

Saksassa Koerkel ja Verthein (2010) arvioivat 
käyttäytymisterapeuttisen itsehallintakoulutuksen 
vaikutusta heroiinin ja kokaiinin käytön vähenemiseen 
huumeriippuvaisten keskuudessa. Tutkimuksen mukaan 
itsehallintataitojen oppiminen auttoi osallistujia 
vähentämään kummankin aineen käyttöä ja hallitsemaan 
huumeidenkäyttöään. Kahdessa Englannissa tehdyssä 
tutkimuksessa selvitettiin huumehoito-ohjelmien tehokkuutta. 
Huumehoidon tuloksia koskevassa tutkimuksessa (Jones, A. 
ym., 2009) yli puolet kokaiiniasiakkaista lopetti huumeen 
käytön 3–5 kuukauden kuluessa hoidon aloittamisesta. 
Vuoden kestäneen hoidon jälkeen 60 prosenttia heistä 
oli onnistunut pidättäytymään huumeista. Samanlaisia 
tuloksia ilmoitettiin crackin käyttäjistä, joita hoidettiin 
12 yhteisöllisessä huumehoitolaitoksessa Lontoossa 
(Marsden ja Stillwell, 2010). 

Parhaillaan on käynnissä useita satunnaistettuja kokeita, 
joissa kokeillaan uusia lääkkeitä kokaiiniriippuvuuden 
hoitoon. Kaksi niistä vaikuttaa tässä vaiheessa 
erityisen lupaavilta. Disulfiraamilla, joka on alkoholin 
aineenvaihduntaa häiritsevä aine, on saatu myönteisiä 
tuloksia kokaiiniriippuvuuden hoidossa (Pani ym., 
2010a). Nyt sitä kokeillaan crack-riippuvuuden hoitoon 
brasilialaisessa tutkimuksessa, jossa lääkehoito on 
yhdistetty kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan. 
Epilepsialääke vigabatriinia testattiin ensin tutkimuksessa, 
johon osallistui 103 meksikolaista koehenkilöä, ja 
lyhyen aikavälin seurannassa sen tulokset ovat olleet 
myönteisiä. Lääkettä testataan nyt 200 potilaalla 
Yhdysvalloissa. Alankomaissa kokeillaan uutta hoitomallia 
rimonabantilla (selektiivinen kannabinoidireseptorin 
salpaaja, jota on aiemmin käytetty liikalihavuuden 
hoidossa). Lisäksi Alankomaissa on äskettäin rekisteröity 
satunnaistettu kontrolloitu tutkimus, jossa on vertailtavana 
useita crack-kokaiiniriippuvuuden hoitoon käytettäviä 
lääkehoitomuotoja (topiramaatti, deksamfetamiini ja 
modafiniili) (Hicks ym., 2011). 

http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab18b
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab22
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab115
http://www.ca-online.org
http://www.ca-online.org
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Muutamilla kokeilla on saatu vain heikkoja tai 
merkityksettömiä tuloksia kokaiiniriippuvuuden hoidossa. 
Keskushermostoa stimuloiva aine, modafiniili, ei tehonnut 
kokaiininkäyttöön lumelääkettä paremmin (Anderson 
ym., 2009). Sekä naltreksonia (opioidisalpaaja) että 
varenikliiniä (tupakointiriippuvuuden hoidossa käytettävä 
lääke) kokeiltiin potilaille, joilla kokaiiniin lisäksi on 
riippuvuus alkoholiin tai tupakointiin, mutta näillä 
aineilla ei havaittu eroa lumelääkkeeseen. Memantiinia 
(Alzheimer-lääke) testattiin kuponkikannustimiin 
yhdistettynä, mutta se ei vähentänyt kokaiininkäyttöä 
lumelääkettä tehokkaammin. 

Palkitsemiseen ja rajoittamiseen perustuvat menetelmät 
(contingency management) on todettu tehokkaiksi 
asiakkaan etnisestä taustasta riippumatta (Barry 
ym., 2009), ja ne ovat osoittautuneet tuloksekkaiksi 
strategioiksi uudelleensortumista ehkäiseviin toimiin 
yhdistettynä (McKay ym., 2010). Espanjalaisessa 
tutkimuksessa havaittiin, että kuponkien käyttäminen 
kannustimena tukee huumeista pidättäytymistä 
kokaiiniriippuvaisten käyttäjien keskuudessa, jos se 
yhdistetään yhteisövahvistukseen (Garcia-Rodriguez 
ym., 2009). Toisessa tutkimuksessa kuponkikannustimilla 
saatiin kuitenkin vain heikkoja tuloksia pidättäytymisen 
tukemisessa pidemmällä aikavälillä (Carpenedo ym., 
2010).

Hyväenteisiä tuloksia on saatu myös työllisyyspohjaisesta 
pidättäytymisen vahvistamisesta, joka perustuu siihen, että 
asiakkaat saavat kuuden kuukauden ajan ammatillista 
koulutusta ja sen jälkeen vuoden työsuhteen edellyttäen, 
että he suostuvat satunnaisiin huumetesteihin. Muita 
kokeiltavana olevia menetelmiä ovat tietoisuuskoulutus 
(mindfulness) ja integratiivinen mietiskely, jotka 
saattavat helpottaa huumeista pidättäytymistä. 
Alankomaissa käynnissä olevissa tutkimuksissa 
selvitetään mahdollisuuksia vähentää huumeenhimoa 
aivojen magneettistimulaatiolla (transcranial magnetic 
stimulation), jota on käytetty neurologisten ja psykiatristen 
häiriöiden hoitoon.

Kokaiinirokotteen kehittely jatkuu. Yhdysvalloissa tehdyssä 
satunnaistetussa kontrolloidussa tutkimuksessa (Martell ym., 
2009) kokaiinijohdannainen yhdistettiin rCTB-proteiiniin, 
mutta sen tulokset ovat liian epämääräisiä, jotta niiden 
perusteella voitaisiin käynnistää suunnitelmallisia 

kenttätutkimuksia Espanjassa ja Italiassa. Amerikkalainen 
tutkimusryhmän tavoitteena on nyt rekrytoida 300 
potilasta kokeeseen, jossa testataan rokotteen muunnettua 
versiota, ja siitä odotetaan tuloksia vuonna 2014 (Whitten, 
2010). Eräässä toisessa tutkimuksessa kehitetään rokotetta, 
jossa vasta-ainereaktion laukaisevana kantoaineena on 
tavallinen flunssaa aiheuttava virus, mutta mallia ei ole 
vielä testattu ihmisillä. 

Haittojen vähentäminen

Kokaiinin ja crack-kokaiinin käyttö on melko uusi 
toiminta-alue haittojen vähentämisessä, ja se edellyttää 
perinteisten strategioiden uudelleenarviointia. Jäsenvaltiot 
tarjoavat kokaiinia suonensisäisesti käyttäville yleensä 
samat palvelut ja valmiudet kuin opioidikäyttäjille. 
Kokaiinin suonensisäiseen käyttöön voi kuitenkin liittyä 
joitakin erityisiä riskejä, kuten suurempi pistämistiheys, 
holtiton injektointikäyttäytyminen ja seksuaalisen 
riskikäyttäytymisen lisääntyminen. Tämän ryhmän 
tarpeisiin olisi laadittava omat turvallisen käytön 
suositukset. Koska pistäminen voi olla hyvin tiheää, 
steriilien välineiden toimittamista kokaiinia suonensisäisesti 
käyttäville ei tulisi rajoittaa, vaan sen tarve olisi arvioitava 
paikallisesti kokaiinin käyttötapojen ja injektiokäyttäjien 
sosiaalisen tilanteen perusteella (Des Jarlais ym., 2009). 

Erityisesti crack-kokaiinin polttajille suunnattuja haittojen 
vähentämisohjelmia on Euroopassa tarjolla vain vähän. 
Vaikka tällaiset toimenpiteet ovat kiistanalaisia, niillä 
voidaan ehkä vähentää henkilöiden itsensä ilmoittamaa 
injektointikäyttäytymistä ja yhteisten huumepiippujen 
käyttöä (Leonard ym., 2008), tosin niiden yleisestä 
tehosta verivälitteisten virustartuntojen vähentämisessä 
on tehtävä lisää tutkimuksia. Kolmessa maassa (Saksa, 
Espanja ja Alankomaat) on keskuksia, joissa on erikseen 
tilat huumeiden, myös kokaiinin, polttamiseen. Joissakin 
matalan kynnyksen palveluissa Belgiassa, Saksassa, 
Espanjassa, Ranskassa, Luxemburgissa ja Alankomaissa 
tarjotaan crack-kokaiinia polttaville yksittäisille käyttäjille 
hygieenisiä inhalaatiovälineitä, kuten puhtaita crack-
piippuja tai crack-välinepakkauksia (irrotettavalla 
suukappaleella varustettu lasipiippu, metalliverkko, 
huulivoide ja käsipyyhkeitä). Seitsemässä EU:n 
jäsenvaltiossa tietyt matalan kynnyksen keskukset jakavat 
heroiinin tai kokaiinin polttajille foliota.
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Johdanto
Heroiinin ja erityisesti sen suonensisäinen käyttö on 
1970-luvulta lähtien liitetty läheisesti kansanterveydellisiin 
ja sosiaalisiin ongelmiin Euroopassa. Heroiini aiheuttaa 
edelleen suurimman osan huumausaineista johtuvasta 
sairastuvuudesta ja kuolleisuudesta Euroopan unionissa. 
Kaksi vuosikymmentä kestäneen enimmäkseen nousevan 
suuntauksen jälkeen heroiinin käytön ja siihen liittyvien 
ongelmien on havaittu vähentyneen 1990-luvun lopun ja 
2000-luvun alun aikana. Vuosina 2003 ja 2004 suuntaus 
ei ollut enää yhtä selvä, vaan indikaattoreiden mukaan 
pikemminkin vakaa tai häilyvä. Lisäksi synteettisten 
opioidien, kuten fentanyylin, ja stimuloivien huumeiden, 
kuten kokaiinin tai amfetamiinien, suonensisäisestä 
käytöstä kertovat raportit osoittavat, että huumausaineiden 
ongelmakäyttö muuttuu yhä monisyisemmäksi Euroopassa.

Tarjonta ja saatavuus
Euroopan laittomilla huumemarkkinoilla on perinteisesti ollut 
tarjolla kahdenlaista tuotua heroiinia: yleisesti saatavilla 
olevaa ruskeaa heroiinia (emäksisessä muodossa), 
joka tulee lähinnä Afganistanista, ja huomattavasti 
harvinaisempaa valkoista heroiinia (suolan muodossa), 
joka on yleensä peräisin Kaakkois-Aasiasta. Joissakin 
Pohjois-Euroopan maissa (esimerkiksi Virossa, Suomessa 
ja Norjassa) käytetään fentanyyliä, synteettistä opioidia ja 
muita sen kaltaisia aineita. Lisäksi jonkin verran opioideja 
tuotetaan Euroopassa, mutta ne ovat pääasiassa kotitekoisia 
unikkotuotteita (kuten oopiumunikko, murskatuista unikon 
varsista tai mykeröistä tehty unikkotiiviste) Itä-Euroopan 
maista (esimerkiksi Latvia, Liettua ja Puola). 

Tuotanto ja salakuljetus

Euroopassa käytettävä heroiini on peräisin pääasiassa 
Afganistanista, joka on edelleen maailman johtava 
laittoman oopiumin tuottaja. Muita tuottajamaita ovat 
Myanmar, josta ainetta toimitetaan pääasiassa Itä- ja 
Kaakkois-Aasiaan, Pakistan ja Laos sekä Meksiko ja 
Kolumbia, joita pidetään Yhdysvaltain suurimpina 
heroiinintoimittajina (UNODC, 2011). Maailmanlaajuisen 

oopiumintuotannon arvioidaan laskeneen huippuvuodesta 
2007 pääosin Afganistanin tuotannon vähennyttyä 
6 900 tonnista noin 3 600 tonniin vuosina 2009–2010. 
Uusimpien arvioiden mukaan heroiinin mahdollinen 
tuotanto maailmassa on vähentynyt 396 tonniin (katso 
taulukko 10) vuoden 2009 arvioidusta määrästä 
(667 tonnia) (UNODC, 2011). 

Heroiini saapuu Eurooppaan pääasiassa kahta merkittävää 
salakuljetusreittiä pitkin. Afganistanissa tuotettu heroiini 
tuodaan historiallisesti merkittävää Balkanin reittiä 
pitkin Pakistanin, Iranin ja Turkin läpi muihin läpikulku- 
ja kohdemaihin, lähinnä Länsi- ja Etelä-Eurooppaan. 
Heroiinia kuljetetaan Eurooppaan myös ”silkkitietä”, joka 
kulkee Keski-Aasian kautta Venäjälle. Sieltä huumetta 
salakuljetetaan rajallisessa määrin Valko-Venäjän, Puolan 

Luku 6
Opioidien käyttö ja huumeiden suonensisäinen käyttö

Taulukko 10: Heroiinin tuotanto, takavarikot, hinta 
ja puhtaus

Tuotanto ja takavarikot Heroiini

Arvioitu tuotanto maailmassa (tonnia) 396

Maailmassa takavarikoitu määrä (tonnia) 76

Takavarikoitu määrä (tonnia) 
EU ja Norja 
(mukaan lukien Kroatia ja Turkki)

 
8 

(24)

Takavarikoiden lukumäärä 
EU ja Norja 
(mukaan lukien Kroatia ja Turkki)

 
56 000 

(59 000)

Hinta ja puhtaus Euroopassa (1) Ruskea heroiini 
(emäksinen)

Keskihinta katukaupassa (euroa grammalta) 
Vaihteluväli 
(Neljännespisteiden vaihteluväli) (2)

 
23–135 

(37,5–67,9)

Keskimääräinen puhtaus (%) 
Vaihteluväli 
(Neljännespisteiden vaihteluväli) (2)

 
13–37 

(16,8–33,2)

(1) Koska vain muutamat maat ovat ilmoittaneet valkoisen heroiinin 
(hydrokloridi) katukauppahinnan ja puhtauden, tietoja ei esitetä 
taulukossa. Niihin voi tutustua vuoden 2011 tilastotiedotteen taulukoissa 
PPP-2 ja PPP-6.

(2) Ilmoitettujen keskihintojen tai keskimääräisen puhtauden keskialueen 
vaihtelu.

Huom. Tiedot ovat vuodelta 2009 maailmanlaajuisen tuotannon arviota lukuun 
ottamatta (2010).

Lähteet: Maailmanlaajuiset tiedot: UNODC (2011); Euroopan tiedot: Reitoxin 
kansalliset yhteyspisteet.
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(89) Katso vuoden 2011 tilastotiedotteen taulukot SZR-7 ja SZR-8. Mikäli vuotta 2009 koskevat tiedot puuttuvat, Euroopan kokonaismäärien arvioinnissa 
on käytetty vuoden 2008 tietoja.

(90) Katso puhtaus- ja hintatietoja vuoden 2011 tilastotiedotteen taulukoista PPP-2 ja PPP-6.

ja Ukrainan kautta muihin kohteisiin, kuten Liettuan kautta 
Skandinavian maihin (INCB, 2010, 2011a). Euroopan 
unionissa Alankomaat ja jossain määrin myös Belgia ovat 
merkittävässä asemassa toissijaisina jakelukeskuksina. 

Takavarikot

Maailmanlaajuisesti ilmoitetut oopiumin takavarikot pysyivät 
vakaana, sillä vuonna 2008 määrä oli 657 tonnia ja vuonna 
2009 653 tonnia. Iranin osuus oli lähes 90 prosenttia 
kokonaismäärästä, Afganistanin taas noin 5 prosenttia. Koko 
maailmassa heroiinin ilmoitetut takavarikot pysyivät vakaana 
vuonna 2009 (76 tonnia), kun taas morfiinin takavarikot 
vähenivät 14 tonniin (UNODC, 2011).

Euroopassa arviolta 59 000 takavarikossa saatiin talteen 
24 tonnia heroiinia vuonna 2009 ja tästä kolmannes 
(16,1 tonnia) ilmoitettiin Turkista. Yhdistynyt kuningaskunta 
ja Espanja ilmoittivat edelleen suurimman takavarikkojen 
lukumäärän. (89) Vuosia 2004–2009 koskevat tiedot 
28:sta tietoja ilmoittaneesta maasta osoittavat, että 
takavarikkojen lukumäärä on kasvanut yleisesti. 
Yleinen suuntaus Turkissa takavarikoidun heroiinin 
osalta poikkeaa Euroopan unionissa havaitusta 
suuntauksesta. Tämä saattaa osittain johtua Turkin ja EU:n 
lainvalvontaviranomaisten yhteistyön lisääntymisestä. 
Vaikka Turkki ilmoitti takavarikoidun heroiinin määrän 
kaksinkertaistuneen vuosina 2004–2009, Euroopan 
unionissa takavarikoitu määrä on samana aikana hieman 
vähentynyt, mikä johtuu pääasiassa Italian ja Yhdistyneen 
kuningaskunnan pienentyneistä takavarikkomääristä. 
Nämä kaksi maata nimittäin takavarikoivat eniten 
heroiinia Euroopan unionissa.

Etikkahappoanhydridin (jota käytetään heroiinin 
valmistuksessa) takavarikoinnit maailmassa laskivat vuoden 
2008 huippulukemista (200 000 litraa) 21 000 litraan 
vuonna 2009. Euroopan unionissa on havaittavissa 
vielä voimakkaampi laskeva suuntaus: takavarikoitu 
määrä on laskenut vuoden 2008 huippuluvusta (lähes 
150 800 litraa) 866 litraan vuonna 2009. Slovenia on 
kuitenkin ilmoittanut takavarikoineensa ennätysmäärän 
(110 tonnia) etikkahappoanhydridia vuonna 2010. INCB:n 
(2011a) arvion mukaan EU:n pyrkimykset estää tämän 
lähtöaineen sieppaaminen sisämarkkinoilta laittomiin 
tarkoituksiin onnistuivat, koska useat EU:n jäsenvaltiot 
osallistuivat yhteisiin tutkintatoimiin Turkin kanssa.

Puhtaus ja hinta

Vuonna 2009 ruskean heroiinin keskimääräinen puhtaus 
oli 16–32 prosenttia useimmissa tietoja ilmoittaneissa 

maissa. Tätä alhaisempia arvoja ilmoitettiin Ranskasta 
(14 prosenttia) ja Itävallasta (vain vähittäismyynti, 
13 prosenttia) ja korkeampia arvoja Maltalta 
(36 prosenttia), Romaniasta (36 prosenttia) ja Turkista 
(37 prosenttia). Vuosina 2004–2009 ruskean heroiinin 
puhtaus kasvoi neljässä maassa ja pysyi ennallaan 
neljässä muussa maassa. Kolmessa maassa se huononi. 
Valkoisen heroiinin keskimääräinen puhtaus oli yleensä 
suurempi (25–50 prosenttia) niissä kolmessa Euroopan 
maassa, jotka ilmoittivat näitä tietoja. (90) 

Ruskean heroiinin katukauppahinta oli Pohjoismaissa 
edelleen muuta Eurooppaa korkeampi: Ruotsi raportoi 
keskihinnaksi 135 euroa grammalta ja Tanska 95 euroa 
grammalta vuonna 2009. Puolessa tietoja toimittaneista 
maista hinta katukaupassa vaihteli välillä 40–62 euroa 
grammalta. Vuosina 2004–2009 ruskean heroiinin 
vähittäishinta laski seitsemässä 14:stä aikasuuntauksia 
ilmoittaneesta Euroopan maasta.

Huumausaineiden ongelmakäyttö 
EMCDDA:n määritelmän mukaan huumausaineiden 
ongelmakäytöksi määritellään opioidien, kokaiinin ja/
tai amfetamiinin suonensisäinen käyttö tai pitkäaikainen/

Oopiumin tuotannon merkittävä lasku 
Afganistanissa 

Afganistanin oopiumtuotannon arvioidaan laskeneen noin 
puoleen edellisvuodesta, sillä se oli noin 3 600 tonnia 
vuonna 2010. Oopiumunikkosadon voimakkaan 
vähenemisen syiksi arvellaan epäsuotuisia sääoloja ja 
unikkohomeen leviämistä tärkeimpien unikkoa viljelevien 
maakuntien, etenkin Helmandin ja Kandaharin, viljelmille 
(UNODC ja MCN, 2010). Sienitauti ei merkittävästi 
muuttanut oopiumviljelmien pinta-alaa, mutta se vaikutti 
tuotannon määrään.

Sadon heikkeneminen johti myös siihen, että oopiumin 
hinnat nousivat jyrkästi sadonkorjuun aikaan. 
Keskimääräinen tilahinta kilogrammalta kuivaa oopiumia 
kohosi 2,6-kertaiseksi eli 169:ään Yhdysvaltain dollariin 
vuonna 2010, kun se vuonna 2009 oli 64 dollaria 
(UNODC ja MCN, 2010). Samaan aikaan heroiinin 
keskimääräinen hinta Afganistanissa nousi 1,4-kertaiseksi. 

Oopiumin hinta ei luultavasti pysy pitkään huipussaan. 
Vuonna 2004 tapahtunut samanlainen hinnannousu, 
joka sekin johtui kasvitaudin aiheuttamasta tuotannon 
supistumisesta, kesti alle vuoden (UNODC ja MCN, 
2010). Viimeaikaisen oopiumtuotannon vähenemisen 
vaikutuksia erityisesti Euroopan kuluttajamarkkinoihin on 
syytä seurata tarkasti.

http://www.emcdda.europa.eu/stats11/szrtab7
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/szrtab8
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/ppptab2
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/ppptab6
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säännöllinen käyttö. Euroopassa ongelmakäyttöön 
sisältyvät lähinnä huumeiden suonensisäinen käyttö ja 
opioidien käyttö, joskin muutamissa maissa amfetamiinien 
tai kokaiinin käyttäjät muodostavat siitä merkittävän 
osan. On myös syytä huomata, että ongelmakäyttäjät 
ovat monesti sekakäyttäjiä. Levinneisyysluvut ovat usein 
myös paljon suurempia kaupungistuneilla alueilla ja 
yhteiskunnasta syrjäytyneiden ryhmien keskuudessa. 

Koska levinneisyys on suhteellisen vähäistä ja huumeiden 
ongelmakäyttö jää usein piiloon, levinneisyysarvioiden 
saaminen edellyttää saatavilla olevien tietolähteiden 
(pääasiassa huumehoitotietojen ja lainvalvontatietojen) 
tilastollista ekstrapolointia. Ongelmakäytön yleiseksi 
levinneisyydeksi arvioidaan kahdesta kymmeneen 
tapausta tuhatta 15–64-vuotiasta asukasta kohti. 
Näihin arvioihin voi liittyä suuria epävarmuustekijöitä ja 
erityisrajoituksia. Yleensä ne sisältävät esimerkiksi hoitoa 
saavat käyttäjät, mutta vangit, etenkin pitkäaikaisvangit, 
saattavat olla aliedustettuina. 

Opioidien ongelmakäyttö

Useimmat Euroopan maat pystyvät jo esittämään arvioita 
opioidien ongelmakäytön levinneisyydestä. Viimeaikaiset 

kansalliset arviot vaihtelevat yhdestä kahdeksaan 
tapaukseen tuhatta 15–64-vuotiasta kohti (kuvio 11). 
Suurimmat asianmukaisesti dokumentoidut arviot opioidien 
ongelmakäyttäjistä ovat Irlannista, Italiasta, Luxemburgista 
ja Maltalta ja pienimmät Tšekistä, Alankomaista, Puolasta, 
Slovakiasta ja Suomesta. Vain Turkki on ilmoittanut 
pienempiä lukuja kuin yksi tapaus tuhatta asukasta kohti 
15–64-vuotiaiden osalta. 

Opioidien ongelmakäytön levinneisyyden keskiarvon 
Euroopan unionissa ja Norjassa arvioidaan olevan 
3,6–4,4 tapausta tuhatta 15–64-vuotiasta kohti. Tämä 
vastaa noin 1,3:a miljoonaa (1,3–1,4 miljoonaa) opioidien 
ongelmakäyttäjää Euroopan unionissa ja Norjassa 
vuonna 2009. Jos näitä lukuja verrataan Euroopan 
naapurimaihin, arvioidut määrät ovat paljon suurempia, 
esimerkiksi Venäjällä 16 tapausta tuhatta 15–64-vuotiasta 
kohti (UNODC, 2009) ja Ukrainassa 10–13 tapausta 
tuhatta 15–64-vuotiasta kohti (UNODC, 2010). Muistakin 
teollisuusmaista ilmoitetaan Euroopan keskiarvoa suurempia 
opioidien ongelmakäytön levinneisyyslukuja. Australiassa 
ongelmakäyttäjiä on 6,3 tapausta (Chalmers ym., 2009), 
Kanadassa 5,0 tapausta ja Yhdysvalloissa 5,8 tapausta 
tuhatta 15–64-vuotiasta kohti (UNODC, 2010). 

Kuvio 11: Arvioita opioidien ongelmakäytön vuotuisesta esiintyvyydestä (15–64-vuotiaiden keskuudessa)
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Huom. Vaakatasossa oleva merkki tarkoittaa piste-ennustetta, pystytasossa oleva merkki epävarmuusväliä: 95 prosentin luottamusväliä tai herkkyysanalyysiin 
perustuvaa luottamusväliä. Kohderyhmät saattavat hieman vaihdella, mikä johtuu erilaisista arviointimenetelmistä ja tietolähteistä. Vertailujen 
tekemiseen on siis suhtauduttava varauksella. Muita kuin vakioituja ikäryhmiä käytettiin Suomen (15–54), Maltan (12–64) ja Puolan (kaikki 
ikäryhmät) tutkimuksissa. Kaikki nämä tiedot mukautettiin 15–64-vuotiaiden väestöön. Saksan osalta väli kuvaa kaikkien olemassa olevien arvioiden 
suurimpia ja pienimpiä raja-arvoja, ja piste-ennuste on keskipisteiden yksinkertainen keskiarvo. Arviointimenetelmien lyhenteet ovat seuraavat; CR = 
Capture-recapture (merkintä-takaisinpyyntimenetelmä), TM = Treatment Multiplier (hoitokerroin); MM = Mortality Multiplier (kuolleisuuskerroin); CM = 
Combined Methods (yhdistetyt menetelmät); TP = Truncated Poisson (typistetty Poisson-menetelmä); PM = Police Multiplier (poliisikerroin); OT = Other 
Methods (muut menetelmät). Katso lisätietoja vuoden 2011 tilastotiedotteen kuviosta PDU-1 (osa ii) ja taulukosta PDU-102.

Lähde: Reitoxin kansalliset yhteyspisteet.

http://www.emcdda.europa.eu/stats11/pdufig1b
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/pdutab102
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(91) Katso vuoden 2011 tilastotiedotteen kuvio TDI-2 (osa ii) ja taulukot TDI-5 ja TDI-22. Tiedot ovat hoitolaitoksista ja avohoitoklinikoilta.
(92) Katso vuoden 2011 tilastotiedotteen taulukot TDI-10, TDI-12, TDI-13, TDI-21, TDI-32 ja TDI-103.
(93) Katso vuoden 2011 tilastotiedotteen taulukot TDI-11, TDI-33, TDI-106 (osa i) ja TDI-107 (osa i).
(94) Katso vuoden 2011 tilastotiedotteen taulukot TDI-18 ja TDI-111.
(95) Katso vuoden 2011 tilastotiedotteen kuviot TDI-1 ja TDI-3. 
(96) Katso vuosien 2009 ja 2011 tilastotiedotteen taulukot TDI-3 ja TDI-5.

Maiden tietoja olisi kuitenkin vertailtava varoen, koska 
kohdepopulaatioiden määritelmissä voi olla eroja.

Hoidossa olevat opioidikäyttäjät

Yhteensä 51 prosenttia 29:ssä Euroopan maassa 
huumehoitoon hakeutuneista (216 000 asiakasta) ilmoitti 
ensisijaiseksi huumeekseen opioidit, pääasiassa heroiinin 
vuonna 2009. Euroopan maiden välillä oli kuitenkin 
huomattavia eroja. Opioidiasiakkaiden osuus hoitoon 
hakeutuneista oli kuudessa maassa yli 80 prosenttia ja 
seitsemässä maassa 60–80 prosenttia. Lopuista tietoja 
ilmoittaneista 16 maasta vain kahdessa opioidiasiakkaiden 
osuus on alle 20 prosenttia hoitoasiakkaista (kuvio 12). 
Lisäksi noin 30 000 muiden huumausaineiden käyttäjää 
(9 prosenttia huumehoitoasiakkaista) mainitsee opioidit 
toissijaisena huumeenaan. (91)

Ensisijaisesti opioidien käytön vuoksi huumehoitoon 
tulevien asiakkaiden keski-ikä on 34 vuotta; naisasiakkaat 
ja ensimmäistä kertaa hoitoon hakeutuvat ovat kuitenkin 

keskimäärin tätä nuorempia. Euroopassa miesten ja naisten 
välinen suhde opioidiasiakkaiden parissa on 3:1, jos kohta 
Pohjoismaissa naisten osuus opioidikäyttäjistä on suurempi. 
Hoidon aloittavien opioidikäyttäjien työttömyysaste on 
suurempi ja koulutusaste alhaisempi kuin ensisijaisesti 
muita huumeita käyttävillä asiakkailla, ja lisäksi heillä on 
enemmän psykiatrisia häiriöitä kuin muilla. (92)

Lähes puolet hoidon aloittavista opioidikäyttäjistä 
ilmoittaa aloittaneensa käytön ennen 20 vuoden 
ikää (47 prosenttia) ja suurin osa ennen 30 vuoden 
ikää (88 prosenttia). Ensimmäisen käyttökerran ja 
ensimmäisen hoitoon hakeutumisen välinen viive on 
keskimäärin yhdeksän vuotta, naisasiakkailla hieman 
lyhyempi (seitsemän vuotta). (93) Noin 40 prosenttia 
Euroopassa hoitoon tulevista opioidiasiakkaista ilmoittaa 
tavanomaiseksi käyttötavakseen suonensisäisen käytön; 
loput 60 prosenttia ilmoittaa nuuskaavansa, hengittävänsä 
tai polttavansa opioideja. Lähes kaksi kolmasosaa 
opioidiasiakkaista (64 prosenttia) ilmoittaa käyttäneensä 
huumetta päivittäin hoitoon hakeutumista edeltävänä 
kuukautena. (94) Useimmat käyttävät opioidien kanssa 
jotakin toissijaista huumetta, usein alkoholia, kannabista, 
kokaiinia tai muita stimulantteja. Heroiinin ja kokaiinin 
(myös crackin) sekakäyttö on opioidiasiakkaiden 
keskuudessa melko yleistä. Niitä joko pistetään suoneen 
seoksena tai käytetään erikseen. 

Opioidien ongelmakäytön suuntaukset

Niistä kahdeksasta maasta saadut tiedot, joissa opioidien 
ongelmakäytön levinneisyysarviot toistuvat vuosina 2004–
2009, viittaavat suhteellisen vakaaseen tilanteeseen. 
Niiden 17 Euroopan maan otoksen perusteella, joista 
oli saatavana tietoja vuosilta 2004–2009, Euroopassa 
huumehoitoon hakeutuvien asiakkaiden määrä (heroiinin 
ensisijaiseksi huumeekseen ilmoittaneet asiakkaat 
mukaan luettuina) kasvoi yleisesti vuosina 2004–2009 
(123 000:sta 143 000 asiakkaaseen). Tämä kasvu 
saattaa kuitenkin muodostua pikemminkin uudelleen 
hoitoon tulleista heroiininkäyttäjistä kuin ensi kertaa 
hoitoon hakeutuneista asiakkaista. (95) Heroiininkäyttäjien 
osuus ensimmäistä kertaa huumehoitoon hakeutuneista 
asiakkaista on pysynyt lähes vakaana (noin 
32 000 yhteensä 18 maan otoksessa). (96) Vuosilta 
2004–2009 saatujen tietojen mukaan enimmäkseen 
opioidien käyttöön liitettyjen huumekuolemien määrä 
pysyi vakaana tai kasvoi suurimmassa osassa tietoja 
ilmoittaneista maista vuoteen 2008 asti. Väliaikaiset tiedot 

Kuvio 12: Ensisijaisena huumeenaan opioideja käyttävien osuus 

huumehoitoon hakeutuneiden kokonaismäärästä vuonna 2009

> 80 %
60–79,9 %
40–59,9 %
20–39,9 %
< 20 %
Puuttuvat tai poistetut

Huom. Tiedot edustavat niiden asiakkaiden prosenttiosuutta, joiden 
ensisijainen huume on tiedossa (92  prosenttia ilmoitetuista 
asiakkaista). Tiedot vuodelta 2009 tai viimeisimmältä vuodelta, jolta 
tietoja on saatavilla. Latviaa, Liettuaa ja Portugalia koskevat tiedot 
viittaavat ensimmäistä kertaa hoitoon hakeutuneisiin käyttäjiin. 
Joissakin maissa, esimerkiksi Belgiassa, Tšekissä, Saksassa ja 
Ranskassa, opioideja ensisijaisena huumeenaan käyttävien 
määrä voi olla ilmoitettua suurempi, koska monet käyttäjät ovat 
yleislääkärien hoidossa eikä heidän tietojaan ole välttämättä 
sisällytetty hoidon kysynnän indikaattoriin. 

Lähde: Reitoxin kansalliset yhteyspisteet.

http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tdifig2b
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab5
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab22
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab10
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab12
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab13
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab21
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab32
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab103
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab11
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab33
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab106a
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab107a
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab18
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab111
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tidfig1
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tdifig3
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab3
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab5
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(97) Katso vuoden 2011 tilastotiedotteen taulukko DRD-2 (osa i).
(98) Katso vuosien 2008, 2009, 2010 ja 2011 tilastotiedotteiden taulukko TDI-113 ja vuoden 2009 tilastotiedotteen taulukko TDI-114. Opioidilajeittain 

eriteltyjä tietoja on saatavilla vuosilta 2005 ja 2009. Katso myös EMCDDA (2010f).
(99) Katso vuoden 2011 tilastotiedotteen kuvio PDU-2.
(100) Katso vuoden 2011 tilastotiedotteen taulukko PDU-6 (osa iii).

vuodelta 2009 viittaavat siihen, että kuolemien määrä on 
vakaa tai laskemassa. (97) 

Vaikka tilanne näyttäisi yleisesti ottaen pysyneen 
vakaana, Euroopan opioidiongelma on saamassa 
uusia erityispiirteitä. Opioidihoitoasiakkaista on tullut 
keskimäärin vanhempia, injektiokäyttäjien osuus 
asiakkaista on vähentynyt, ja muiden opioidien kuin 
heroiinin käyttäjien samoin kuin sekakäyttäjien osuudet 
ovat kasvaneet. (98) 

Huumeiden suonensisäinen käyttö 
Huumeita suonensisäisesti käyttävillä on suurin 
huumeidenkäytöstä johtuvien terveysongelmien, 
kuten veren välityksellä leviävien infektioiden (HIV/
aids, hepatiitti), tai yliannostuksen riski. Useimmissa 
Euroopan maissa suonensisäinen käyttö liittyy tavallisesti 
opioidien käyttöön, joskin joissain maissa se yhdistetään 
amfetamiinien käyttöön.

Vain 14 maata kykeni ilmoittamaan tuoreet arviot 
suonensisäisen huumeidenkäytön levinneisyydestä. (99) 
Käytettävissä olevat tiedot antavat viitteitä siitä, että 
suonensisäisen käytön levinneisyydessä on suuria eroja 
eri maiden välillä. Useimmissa maissa arviot vaihtelevat 
alle yhdestä viiteen tapaukseen tuhatta 15–64-vuotiasta 
asukasta kohti, mutta Virosta on ilmoitettu poikkeuksellisen 
korkea luku, 15 tapausta tuhatta henkeä kohden. Nämä 
14 maata yhteenlaskettuina painotettu keskiarvo on noin 
2,6 tapausta tuhatta 15–64-vuotiasta asukasta kohden. 
Aktiivisten suonensisäisten käyttäjien lisäksi Euroopassa 
on jonkin verran entisiä injektiokäyttäjiä (Sweeting ym., 
2008), mutta heidän lukumääränsä ei ole tiedossa 
useimmissa EU:n jäsenvaltioissa.

Noin 41 prosenttia huumehoitoon hakeutuneista 
ensisijaisesti opioideja käyttävistä asiakkaista, jotka ovat 
pääasiallisesti heroiininkäyttäjiä, ilmoittaa tavanomaiseksi 
käyttötavakseen injektoinnin. Suonensisäisten käyttäjien 
osuus opioidikäyttäjistä vaihtelee maittain Alankomaiden 
8 prosentista Latvian ja Liettuan 99 prosenttiin 
(kuvio 13). Tätä vaihtelua voivat selittää eri tekijät, kuten 
heroiininkäytön historia kyseisessä maassa, saatavilla 
olevat heroiinityypit (valkoinen tai ruskea), hinta ja 
käyttäjäkulttuuri. 

Johtopäätösten tekeminen suonensisäisen 
huumeidenkäytön levinneisyyttä koskevista 
aikasuuntauksista on hankalaa puuttuvien tietojen ja 
arvioiden suurten luottamusvälien vuoksi. Saatavilla 
olevien tietojen mukaan opioidien suonensisäinen käyttö, 
erityisesti heroiinin injektointi, on lisääntynyt yleisesti 
Euroopassa. Joissakin maissa tilanne näyttää kuitenkin 
pysyneen vakaana (Kreikka, Kypros, Unkari, Kroatia ja 
Norja), kun taas Tšekki raportoi huumeita suonensisäisesti 
käyttävien (joista suurin osa oli metamfetamiininkäyttäjiä) 
määrän lisääntymisestä vuosina 2004–2009. (100)

Useimmissa Euroopan maissa huumeita suonensisäisesti 
käyttävien osuus ensisijaiseksi huumeekseen heroiinin 
ilmoittaneista asiakkaista laski vuosina 2004–2009. 

Muut opioidit kuin heroiini 

Australiasta, Kanadasta, Euroopasta ja Yhdysvalloista 
raportoidaan paitsi heroiinin myös muiden laittomien 
opioidien käytön lisääntymisestä (SAMHSA, 2009). 
Useimpia näistä aineista (morfiini, fentanyyli, 
kodeiini, oksikodoni, hydrokodoni) käytetään 
lääketieteessä kipulääkkeinä tai korvaushoitolääkkeinä 
heroiiniriippuvuuden hoidossa (metadoni, buprenorfiini). 
Heroiinin tapaan näiden aineiden ei-lääkinnälliseen 
käyttöön voi liittyä useita terveysvaaroja, kuten riippuvuus, 
yliannostusriski ja injektoimiseen liittyvät haitat. 

Euroopassa noin 5 prosenttia (noin 20 000 potilasta) 
hoitoon hakeutuneista asiakkaista ilmoittaa ensisijaiseksi 
huumeekseen muun opioidin kuin heroiinin. Esimerkiksi 
Virossa 75 prosenttia hoitoon hakeutuneista ilmoittautuu 
ensisijaisesti fentanyylin käyttäjiksi, ja Suomessa 
58 prosenttia ilmoittaa käyttävänsä ensisijaisesti 
buprenorfiinia. Muita maita, joissa merkittävä osuus 
asiakkaista ilmoittaa ensisijaiseksi huumeekseen 
metadonin, morfiinin ja muut opioidit, ovat Tanska, 
Ranska, Itävalta, Slovakia ja Ruotsi, joissa 7–17 prosenttia 
huumehoitoasiakkaista on muiden opioidien kuin heroiinin 
käyttäjiä. (1) Tšekissä yli 40 prosenttia opioidien 
ongelmakäyttäjistä ilmoittautui buprenorfiinin käyttäjiksi 
vuosina 2006–2009. 

Opioidien laittoman käytön yleistyminen voi liittyä moniin 
eri tekijöihin, kuten huumemarkkinoihin ja lääkkeiden 
määräämiseen liittyviin käytäntöihin. Esimerkiksi heroiinin 
saatavuuden väheneminen ja hinnan kohoaminen voivat 
johtaa muiden opioidien – kuten Virossa fentanyylin 
(Talu ym., 2010) ja Suomessa buprenorfiinin (Aalto 
ym., 2007) – korvaavaan käyttöön. Myös sopimattomat 
määräämiskäytännöt voivat johtaa opioidihuumeiden 
laittomaan käyttöön. Puutteellisesti valvottuna 
korvaushoidon yleistyminen voi helposti luoda laittomat 
markkinat, ja hoidon rajallinen saatavuus ja liian pienten 
korvausannosten määrääminen saattavat houkutella 
asiakkaat käyttämään itselääkintänä muita aineita (Bell, 
2010; Roche ym., 2011; Romelsjo ym., 2010).

(1) Katso vuoden 2011 tilastotiedotteen taulukko TDI-113.

http://www.emcdda.europa.eu/stats11/drdtab2a
http://www.emcdda.europa.eu/stats08/tditab113
http://www.emcdda.europa.eu/stats09/tditab113
http://www.emcdda.europa.eu/stats10/tditab113
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab113
http://www.emcdda.europa.eu/stats09/tditab114
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/pdufig2
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/pdutab6c
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(101) Katso vuoden 2011 tilastotiedotteen taulukko TDI-24.

Niissä muutamassa maassa, joissa se ei laskenut, 
heroiininkäyttäjien osuudet hoitoon hakeutuneista 
asiakkaista olivat suurimmat. 

Opioidien ongelmakäytön hoito 

Hoidon tarjonta ja kattavuus 

Kaikissa EU:n jäsenvaltioissa, Kroatiassa, Turkissa 
ja Norjassa opioidikäyttäjille on saatavilla sekä 
huumeetonta hoitoa että korvaushoitoa. Useimmissa 
maissa hoito tapahtuu avohoidossa, erimerkiksi 
huumehoitoon erikoistuneissa keskuksissa, yleislääkärin 
vastaanotolla ja matalan kynnyksen keskuksissa. 
Muutamissa maissa myös laitoshoidolla on keskeinen 
merkitys opioidiriippuvuuden hoidossa. (101) Pieni määrä 
maita tarjoaa heroiiniavusteista hoitoa valikoidulle 
ryhmälle heroiinin kroonikkokäyttäjistä.

Ennen huumeetonta hoitoa opioidikäyttäjille tehdään 
tavallisesti vieroitushoito, jossa he saavat lääkeapua 
fyysisten vieroitusoireiden hallintaan. Huumeeton hoito 
edellyttää yleensä pidättymistä kaikista päihteistä, myös 
korvauslääkityksestä. Potilaat osallistuvat päivittäiseen 
toimintaan ja saavat intensiivistä psykologista tukea. 
Vaikka huumeetonta hoitoa voidaan tarjota sekä avo- 
että laitoshoidossa, jäsenvaltiot ilmoittavat yleisimmin 

laitoshoidosta (tai kuntoutuksesta), jossa käytetään 
hoitoyhteisön periaatteita tai Minnesotan mallia. 

Korvaushoitoa, johon yleensä yhdistetään psykososiaalista 
hoitoa, tarjotaan tyypillisesti erikoistuneissa 
avohoitokeskuksissa. Neljätoista maata on ilmoittanut 
tarjoavansa korvaushoitoa myös yleislääkäreiden 
valvonnassa, yleensä yhdistetyn hoidon järjestelyissä 
erikoistuneiden hoitokeskusten kanssa. Euroopan 
unionissa, Kroatiassa ja Norjassa oli yhteensä noin 
700 000 (ja EU:n jäsenvaltioissa noin 690 000) 
korvaushoitoa saavaa opioidikäyttäjää vuonna 
2009 eli vuoden 2007 määrään (650 000) nähden 
hieman enemmän. Vuonna 2003 määrä oli noin 

Kuvio 13: Suonensisäisen käytön tavanomaiseksi käyttötavakseen 

ilmoittaneiden osuus ensisijaisesti opioidien käytön takia hoitoon 

hakeutuneista asiakkaista vuonna 2009

> 80 %
60–79,9 %
40–59,9 %
20–39,9 %
< 20 %
Puuttuvat tai poistetut 

Huom. Tiedot edustavat niiden asiakkaiden prosenttiosuutta, joiden 
käyttötapa on tiedossa. Tiedot vuodelta 2009  tai viimeisimmältä 
vuodelta, jolta tietoja on saatavilla. Katso lisätietoja vuoden 
2011 tilastotiedotteen taulukosta TDI-5 (osa iii) ja (osa iv).

Lähde: Reitoxin kansalliset yhteyspisteet.

Heroiinivaje Euroopassa?

Heroiinin tarjonnan ilmoitetaan vähentyneen selvästi 
Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Irlannissa vuosien 
2010 ja 2011 taitteessa. Tätä tukevat luvut, joiden mukaan 
Yhdistyneessä kuningaskunnassa takavarikoidun heroiinin 
puhtaus heikentyi merkittävästi vuoden 2009 kolmannen 
neljänneksen ja vuoden 2010 kolmannen neljänneksen 
välillä (UNODC, 2011).

Se, missä määrin heroiinin tarjonta on vähentynyt muissa 
Euroopan maissa, ei ole yhtä selvää, tosin ilmoitusten 
perusteella ainakin Italiassa ja Sloveniassa on ollut vajetta 
heroiinista. Muissa EU:n jäsenvaltioissa, kuten Saksassa, 
Ranskassa ja Skandinavian maissa, heroiinin saatavuus on 
vähentynyt vain vähän, jos lainkaan. 

Tälle selvälle heroiinivajeelle on esitetty useita syitä. 
Ensinnäkin sen on arveltu johtuvan Afganistanin 
oopiumintuotannon vähenemisestä keväällä 
2010 levinneen unikkohomeen seurauksena. Tämä on 
kuitenkin kyseenalaista, sillä poliisiraporttien mukaan 
Afganistanin oopiumista tehty heroiini päätyy Euroopan 
huumemarkkinoille vasta noin 18 kuukauden kuluttua 
sadonkorjuusta. Toinen selitys olisi alun perin Länsi-
Eurooppaan tarkoitetun heroiinin suuntaaminen Venäjän 
markkinoille, mutta heroiinin tarjonta näyttää vähentyneen 
myös Venäjällä. Lainvalvontatoimet ja erityisesti Turkin 
ja Yhdistyneen kuningaskunnan välisten heroiinin 
tukkumyyntiverkostojen hajottaminen ovat saattaneet 
vaikeuttaa huumeen salakuljetusta. Viime vuosina (vuosina 
2007 ja 2008) Euroopassa on lisäksi tehty ennätysmäisen 
suuria etikkahappoanhydridin (heroiinin lähtökemikaali) 
takavarikoita, jotka kenties ovat vaikuttaneet 
huumemarkkinoihin pidemmällä aikavälillä. Myös 
Afganistanin muilla tapahtumilla, kuten maan eteläosassa 
käydyillä taisteluilla sekä heroiinilaboratorioihin ja 
oopiumivarastoihin kohdistuneilla lainvalvontatoimilla, voi 
olla osuutta heroiinin tarjonnan vähenemiseen Euroopassa. 

Joidenkin näiden tekijöiden yhdistelmä on todennäköisesti 
häirinnyt heroiinin tuontia Eurooppaan ja aiheuttanut 
merkittävän heroiinivajeen joillakin markkinoilla. 

http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab24
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab5c
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab5d
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(102) Katso vuoden 2011 tilastotiedotteen taulukko HSR-3.
(103) Katso vuoden 2011 tilastotiedotteen kuvio HSR-1.
(104) Katso vuoden 2011 tilastotiedotteen taulukko HSR-3.

0,5 miljoonaa. (102) Suurin osa korvaushoidoista (noin 
95 prosenttia) annetaan edelleen vuoden 2004 jälkeen 
Euroopan unioniin liittyneissä 15 maassa, ja näissä 
maissa hoitoasiakkaiden määrä kasvoi jatkuvasti vuosina 
2003–2009 (kuvio 14). Eniten kasvua oli Suomessa, 
jossa hoitojen määrä kolminkertaistui, ja Itävallassa 
ja Kreikassa, joissa se kaksinkertaistui. 

Euroopan unioniin viimeksi liittyneissä 12 maassa 
korvaushoitoasiakkaiden määrä lähes kolminkertaistui 
vuosina 2003–2009 (6 400:sta 18 000:een). 
Indeksivuoteen 2003 verrattuna määrä kasvoi jyrkästi 
vuosina 2005–2007, mutta sittemmin kasvu on ollut 
varsin vähäistä. Kuuden vuoden kuluessa korvaushoitojen 
määrä laajeni näistä maista suhteellisesti eniten Virossa 
(16-kertaiseksi, 60 asiakkaasta tuhanteen asiakkaaseen; 
tosin hoidon piirissä on edelleen vain 5 prosenttia opioidien 
injektiokäyttäjistä) ja Bulgariassa (kahdeksankertaiseksi), 
ja Latviassa määrä kolminkertaistui. Pienimmästä kasvusta 
ilmoittivat Slovakia ja Unkari, ja Romaniassa asiakasmäärä 
pysyi käytännössä samana. Korvaushoidon lisääntyminen 
voi johtua useista eri tekijöistä, kuten laajalle levinneestä 
injektiokäytöstä ja siihen liittyvistä HIV-tartunnoista, EU:n 
huumausainestrategian noudattamisesta ja kansainvälisten 
järjestöjen, kuten Maailmanlaajuisen terveysrahaston ja 
UNODC:n, rahoittamista pilottihankkeista.

Vertailtaessa korvaushoitoa saavien asiakkaiden 
määrää ja opioidien ongelmakäyttäjien arvioitua 
määrää Euroopan unionissa havaitaan, että hoidon 
kattavuus vaihtelee huomattavasti eri Euroopan maiden 
välillä. Niistä 16 raportoivasta maasta, joista tietoja 
opioidien ongelmakäyttäjien arvioiduista määristä on 
saatavilla, kahdeksan maata ilmoittaa kattavuuden 
olevan vähintään 40 prosenttia kohdeväestöstä. Näistä 
seitsemän on EU:hun vuoden 2004 jälkeen liittyneitä 
maita, ja viides laajan hoitokattavuuden maa on Malta. 
Kattavuus on Alankomaissa 37 prosenttia ja Tšekissä ja 
Unkarissa 32 prosenttia. Neljä niistä viidestä maasta, 
joissa kattavuus on alle 30 prosenttia, on uudempia 
jäsenvaltioita. Poikkeuksena tässä ryhmässä on Kreikka, 
jossa hoidon arvioitu kattavuus on 23 prosenttia. (103)

Keski- ja Itä-Euroopan maat ilmoittavat toteuttaneensa 
toimia korvaushoitoon pääsyn, hoidon laadun ja 
tarjonnan parantamiseksi. Liettuassa julkaistiin vuonna 
2010 kliiniset ohjeet opioidiriippuvuuden metadoni- ja 
buprenorfiinikorvaushoidosta. Latviassa korvaushoidon 
maantieteellinen saatavuus laajenee, kun pääkaupunki 
Riian ulkopuolelle perustetaan uusia hoitolaitoksia. 
Tšekissä on annettu säädöksiä opioidikorvaushoidon 
rahoittamisesta kansallisen sairausvakuutusjärjestelmän 

kautta. Puolassa rahoituksen puute mainitaan yhdeksi 
syyksi korvaushoidon rajalliseen maantieteelliseen 
kattavuuteen ja Bulgariassa sen ilmoitetaan vähentävän 
merkittävästi avoimien hoitopaikkojen määrää suurimmissa 
korvaushoitoa tarjoavissa laitoksissa, jotka eivät ole 
julkisrahoitteisia organisaatioita.

Arvioiden mukaan noin puolella opioidien 
ongelmakäyttäjistä Euroopan unionissa on mahdollisuus 
päästä korvaushoitoon. Osuus on jokseenkin sama kuin 
Australiassa ja Yhdysvalloissa, mutta suurempi kuin 
Kanadassa. Kiinasta ilmoitetaan paljon pienempiä lukuja, 
kun taas Venäjällä, jossa opioidien ongelmakäyttäjien 
arvioitu määrä on kaikkein suurin, ei tarjota lainkaan 
tämäntyyppistä hoitoa (katso taulukko 11). 

Euroopassa eniten käytetty korvaushoitolääke on 
metadoni, jota saa kolme neljäsosaa asiakkaista. 
Buprenorfiinia määrätään neljäsosalle eurooppalaisista 
korvaushoitoasiakkaista, ja se on Tšekin, Ranskan, 
Kyproksen, Suomen, Ruotsin ja Kroatian yleisin 
korvaushoitolääke. (104) Buprenorfiinin ja naloksonin 
yhdistelmähoitoa on saatavilla 15 maassa. Pieni osa 
hoidoista annetaan suun kautta hitaasti vapautuvalla 

Kuvio 14: Opioidikorvaushoidossa olevien asiakkaiden osuudet 

EU:hun ennen vuotta 2004 liittyneissä 15 jäsenvaltiossa sekä 

12 uusimmassa jäsenvaltiossa – arvioidut luvut ja indeksoidut 
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Huom. Katso lisätietoja vuoden 2011 tilastotiedotteen kuviosta HSR-2.
Lähde: Reitoxin kansalliset yhteyspisteet.

http://www.emcdda.europa.eu/stats11/hsrtab3
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/hsrfig1
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/hsrtab3
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/hsrfig2
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morfiinilla (katso jäljempänä), kodeiinilla (Saksa, Kypros) 
ja diasetyylimorfiinilla (105) (Belgia, Tanska, Saksa, 
Espanja, Alankomaat ja Yhdistynyt kuningaskunta). 

Tavanomaisten korvaushoitolääkkeiden lisäksi Bulgariassa, 
Itävallassa, Sloveniassa ja Slovakiassa tarjotaan 
nykyisin opioidiriippuvuuden vaihtoehtoiseksi hoidoksi 
hitaasti vapautuvaa, suun kautta otettavaa morfiinia, 
joka sai alun perin myyntiluvan syöpäpotilaiden 
kipulääkkeenä. Äskettäin tehtyjen 13 tutkimuksen 
perusteella (Jegu ym., 2011) hoidossa pysyneiden osuus 
oli tällä lääkkeellä riittävän suuri (80,6–95 prosenttia) 
eikä se juuri poikennut metadonilla hoidettujen 
osuudesta. Useimmissa tutkimuksissa morfiinihoidon 
havaittiin parantavan elämänlaatua ja vähentävän 
vieroitusoireita, huumeenhimoa ja laittomien huumeiden 
käyttöä. Lisätietoja voidaan saada tulevassa Cochranen 
systemaattisessa tarkastelussa.

Opioidihoidon tehokkuus ja laatu 

Kaikkein tehokkaimmaksi opioidikäyttäjien hoitotavaksi on 
havaittu opioidikorvaushoito yhdistettynä psykososiaalisiin 
toimenpiteisiin. Kun vieroitushoitoa verrataan 
siihen, ettei hoitoa anneta lainkaan, huomattavasti 
paremmat hoitotulokset saadaan metadonihoidolla tai 
suuriannoksisella buprenorfiinihoidolla. Tämä koskee 
huumeidenkäyttöä, rikollista toimintaa, riskikäyttäytymistä 
ja HI-viruksen leviämistä, yliannostusta ja yleistä 
kuolleisuutta (WHO, 2009).

Joissakin viimeaikaisissa tutkimuksissa on keskitytty 
korvaushoitoa täydentäviin lääkkeisiin. Kahdessa 
systemaattisessa tarkastelussa tutkittiin, vähentävätkö 
masennuslääkkeet hoidon keskeyttäneiden metadoni- tai 
buprenorfiinipotilaiden määrää, mutta niiden tehosta ei 
saatu näyttöä (Pani ym., 2010b; Stein ym., 2010). Toisessa 

tutkimuksessa osoitettiin, että yksi metadonin lisäannos 
voi auttaa lievittämään huumeenhimosta aiheutuvia 
mielialahäiriöitä metadonipotilailla, joiden tila on 
vakautunut (Strasser ym., 2010). 

Opioidireseptoriantagonisti naltreksonia käytetään 
estämään opioidien käytön uudelleenaloittamista. 
Pienimuotoisessa tutkimuksessa naltreksoni-implantin todettiin 
vähentävän sekä huumeenhimoa että uudelleensortumista 
suun kautta annettavaa naltreksonia tehokkaammin 

(105) Katso laatikko ”Heroiinihoito”.

Taulukko 11: Opioidien ongelmakäyttäjien 
ja opioidikorvaushoidossa olevien asiakkaiden 
arvioidut määrät kansainvälisessä vertailussa 

Opioidien 
ongelmakäyttäjät

Opioidikorvaushoidossa 
olevat asiakkaat

Euroopan unioni 
ja Norja

1 300 000 695 000

Australia 90 000 43 000

Kanada 80 000 22 000

Kiina 2 500 000 242 000

Venäjä 1 600 000 0

Yhdysvallat 1 200 000 660 000

Huom. Tiedot ovat vuodelta 2009 lukuun ottamatta Kanadaa, jonka 
viitevuosi on 2003. 

Lähteet: Arfken ym. (2010), Chalmers ym. (2009), Popova ym. (2006), 
UNODC (2010b); Yin ym. (2010).

Heroiinihoito

Heroiiniavusteista hoitoa annetaan yhteensä noin 1 100:lle 
opioidien ongelmakäyttäjälle viidessä EU:n jäsenvaltiossa 
(Tanska, Saksa, Espanja, Alankomaat ja Yhdistynyt 
kuningaskunta) sekä 1 360 ongelmakäyttäjälle Sveitsissä. 
Hoitoa ei tarjota ensimmäisenä vaihtoehtona, vaan se 
on varattu potilaille, joilla ei ole saatu riittävää vastetta 
muilla hoitomuodoilla, kuten metadoniylläpitohoidolla. 
Kaikki injektioannokset (tyypillisesti 200 milligrammaa 
diamorfiinia injektiota kohti) otetaan suoraan klinikan 
valvonnassa. Näin varmistetaan hoito-ohjeiden 
noudattaminen ja hoidon turvallisuus sekä estetään 
annoksen kulkeutuminen laittomille markkinoille. Tämä 
kuitenkin edellyttää, että klinikka on auki vuoden jokaisena 
päivänä, sillä annoksia pistetään useita päivässä.

Viimeisten 15 vuoden aikana on tehty kuusi satunnaistettua 
kliinistä koetta, joissa on tutkittu tämäntyyppisen hoidon 
tuloksia ja kustannustehokkuutta (katso EMCDDA, 
2011a). Kaikkiin kokeisiin osallistui heroiinista 
riippuvaisia kroonikkokäyttäjiä, joiden hoito oli toistuvasti 
epäonnistunut muilla lähestymistavoilla. Heidät jaettiin 
satunnaisesti kahteen ryhmään, joista toinen sai 
heroiini-injektiohoitoa ja toinen suun kautta annettavaa 
metadonihoitoa. Näissä kokeissa käytettiin kuitenkin eri 
menetelmiä ja tulosmuuttujia, joten niiden tulokset olivat 
vain kohtalaisen yhtäpitäviä. Ne kuitenkin osoittivat 
yleisesti, että niin valvotut heroiini-injektiot kuin metadonin 
lisäannoksetkin tuottavat pitkällä aikavälillä lisäarvoa 
sellaisille opioidikäyttäjille, joilla muut hoitomuodot eivät 
ole onnistuneet. Potilaiden todettiin käyttävän vähemmän 
katuhuumeita, ja heidän fyysisessä terveydessään ja 
mielenterveydessään näytti tapahtuvan jonkin verran 
parannusta.

Heroiinihoidon arvioidut kustannukset ovat Saksassa noin 
19 020 euroa potilasta kohden ja Alankomaissa noin 
20 410 euroa potilasta kohden (vuoden 2009 hinnat). Ne 
ovat huomattavasti suuremmat kuin vuoden kestävä suun 
kautta annettava metadonihoito, jonka hinnaksi arvioidaan 
Saksassa 3 490 euroa ja Alankomaissa 1 634 euroa 
potilasta kohti. Heroiinihoidon ja metadonihoidon 
kustannusero johtuu pitkälti erikoisklinikoiden korkeammista 
henkilöstövaatimuksista. Vaikka heroiinihoito on kalliimpaa, 
se on kuitenkin osoittautunut kustannustehokkaaksi 
vaihtoehdoksi valikoidulle ryhmälle heroiinin 
kroonikkokäyttäjiä (EMCDDA, 2011a). 

http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/summary/summary.cgi?sid=49993104&loc=es_rss
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(Hulse ym., 2010). Vapautuneiden vankien keskuudessa 
tehdyssä tutkimuksessa naltreksoni-implantti vähensi 
heroiinin ja bentsodiatsepiinien käyttöä yhtä paljon kuin 
metadoni (Lobmaier ym., 2010). Yhdysvalloissa tehdyissä 
tutkimuksissa buprenorfiini-implantteja, jotka on kehitetty 
hoito-ohjeiden noudattamatta jättämisestä aiheutuvien 
ongelmien vähentämiseksi ja korvaushoitolääkkeiden 
laittomille markkinoille kulkeutumisen estämiseksi, on 
verrattu lumeimplantteihin. Vertailevassa esitutkimuksessa 
havaittiin pieni ero: vaikuttavaa ainetta sisältävät implantit 
näyttivät parantavan huumeista pidättäytymistä hieman 
lumeimplantteja paremmin (Ling ym., 2010). Seuraavassa 
tutkimusvaiheessa implantteja on tarkoitus vertailla muihin 
hoitomuotoihin (O’Connor, 2010). Euroopan puolella 
suomalaisessa tutkimuksessa kokeillaan, parantaako 
suboksonin annostelu käyttökerrat rekisteröivällä 
elektronisella laitteella hoito-ohjeiden noudattamista ja 
vähentääkö se mukana vietävien korvaushoitolääkkeiden 
kulkeutumista laittomille markkinoille.

Hoitotuloksia koskevista tutkimuksista on saatu joitakin 
rohkaisevia tuloksia. Huumehoidon tuloksia mitanneessa 
tutkimuksessa arvioitiin 12 kuukauden kuluessa 
saavutettuja hoitotuloksia 1 796 huumeidenkäyttäjällä, 
jotka valittiin 342 keskuksesta (106) eri puolilta Englantia 
(Jones, A. ym., 2009). Alkuhaastatteluun osallistuneista 
heroiininkäyttäjistä 44 prosenttia oli lopettanut 
opioidien käytön ensimmäiseen seurantatapaamiseen 
ja 49 prosenttia toiseen seurantatapaamiseen mennessä, 
ja myös muiden arvioitavina olleiden tärkeimpien aineiden 
käyttö väheni vastaavasti.

(106) Yhteisöpohjainen hoito (pääasiassa suun kautta annosteltava metadoniylläpitohoito) ja laitoshoito.

Suun kautta annettava raskaudenaikainen 
korvaushoito 

Opioidiriippuvaisille odottaville äideille suositellaan 
koko raskauden ajaksi metadonikorvaushoitoa. Vaikka 
monet naiset haluavat lopettaa opioidien käytön tultuaan 
raskaaksi, opioidivieroituksen aloittamista raskauden 
aikana olisi vältettävä, sillä siihen sisältyy suuri heroiinin 
käytön uudelleenaloittamisen riski, ja vieroitusoireet 
voivat aiheuttaa keskenmenon tai ennenaikaisen 
synnytyksen (WHO, 2009). Syntymää edeltävä 
metadonialtistus aiheuttaa kuitenkin vastasyntyneelle 
NAS-vieroitusoireyhtymän, joka vaatii lääkitystä ja 
sairaalahoitoa.

Metadonin vaihtoehtona ylläpitohoidossa käytetään 
buprenorfiinia. Sitä on hiljattain tutkittu kansainvälisessä 
satunnaistetussa ja kontrolloidussa tutkimuksessa, johon 
osallistui 175 raskaana olevaa opioidiriippuvaista 
naista (Jones, H. ym., 2009a). Tutkimuspaikkoja oli 
kuusi Yhdysvalloissa, yksi Kanadassa ja yksi Wienissä. 
Koehenkilöt, jotka olivat 13.–30. raskausviikolla, 
jaettiin satunnaisesti kahteen ryhmään, joista toista 
hoidettiin metadonilla ja toista buprenorfiinilla. Äitejä 
ja vastasyntyneitä seurattiin vielä kuuden kuukauden 
ajan synnytyksen jälkeen. Muiden tutkimusten 
tapaan buprenorfiinilla hoidetussa ryhmässä hoidon 
keskeyttäneiden määrä oli tässäkin tutkimuksessa suurempi 
(33 prosenttia) kuin metadoniryhmässä (18 prosenttia), 
mutta buprenorfiiniryhmässä vauvojen NAS-oireiden 
hoitoon tarvittiin pienempi määrä morfiinia ja vähemmän 
sairaalapäiviä kuin metadoniryhmässä. Tutkimuksessa 
todettiin, että opioidiriippuvuuteen voidaan raskauden 
aikana tarjota buprenorfiini- tai metadonihoitoa edellyttäen, 
että potilas pysyy hoidossa (Jones, H. ym., 2009b).
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(107) Katso vuoden 2011 tilastotiedotteesta yksityiskohtaisempia tietoja seurantamenetelmistä ja määritelmistä.
(108) Itävallasta ei ole saatavana lainkaan tietoja. EU:n jäsenvaltioissa, Kroatiassa, Turkissa ja Norjassa keskimääräinen esiintyvyys on 2,44 tapausta 

miljoonaa asukasta kohti.
(109) Katso vuoden 2011 tilastotiedotteen taulukko INF-1.

Johdanto 

Huumausaineet voivat aiheuttaa hyvin moninaisia 
kielteisiä seurauksia, kuten onnettomuuksia, 
mielenterveyden häiriöitä, hengityselinsairauksia, sydän- 
ja verisuoniongelmia, työttömyyttä tai kodittomuutta. 
Haitallisia seurauksia esiintyy etenkin ongelmakäyttäjillä, 
joiden yleinen terveydellinen ja sosioekonominen tilanne 
voi olla yleisväestöä huomattavasti heikompi.

Opioidien käyttö ja huumeiden suonensisäinen käyttö 
ovat ne kaksi huumeidenkäytön muotoa, joihin liittyy 
eniten haitallisia vaikutuksia, etenkin yliannostuksia ja 
tartuntatautien leviämistä. Euroopan unionissa viimeksi 
kuluneiden 20 vuoden aikana ilmoitettu kuolemaan 
johtaneiden yliannostusten määrä vastaa noin yhtä 
yliannostuskuolemaa tunnissa. Tutkimusten mukaan kahden 
viimeksi kuluneen vuosikymmenen aikana hyvin suuri 
määrä huumeidenkäyttäjiä on kuollut muista syistä, kuten 
aidsiin tai tekemällä itsemurhan (Bargagli ym., 2006; 
Degenhardt ym., 2009).

Huumeidenkäyttöön liittyvän kuolleisuuden ja 
sairastuvuuden vähentäminen on keskeisellä sijalla 
Euroopan maiden huumausainepolitiikoissa. Pääasialliset 
ponnistelut tällä saralla keskittyvät toimenpiteisiin, jotka on 
suunnattu eniten vaarassa oleville ryhmille, ja niiden avulla 
pyritään pureutumaan sellaisiin käyttäytymismalleihin, jotka 
ovat suoraan kytköksissä huumeisiin liittyviin haittoihin.

Huumeisiin liittyvät tartuntataudit 

EMCDDA seuraa järjestelmällisesti HIV- sekä B- ja 
C-hepatiitti-infektioita huumeita suonensisäisesti 
käyttävillä. (107) Näiden virusten aiheuttamat tartuntataudit 
ovat huumeidenkäytön vakavimpia terveydellisiä 
seurauksia. Muita tartuntatauteja, kuten A- ja D-hepatiittia, 
sukupuolitauteja, tuberkuloosia, jäykkäkouristusta, 
botulismia, pernaruttoa ja ihmisen T-lymfotrooppista virusta 
voi esiintyä huumeidenkäyttäjillä suhteettoman yleisesti. 

HIV ja aids

Vuoden 2009 loppuun asti uusien HIV-diagnoosien 
määrä huumeita suonensisäisesti käyttävillä on pysynyt 
matalana useimmissa Euroopan unionin maissa, ja koko 
EU:n tilanne vaikuttaa muuhun maailmaan ja muuhun 
Eurooppaan verrattuna melko myönteiseltä (ECDC ja 
WHO-Europe, 2010; Wiessing ym., 2009) (kuvio 15). 
Tämä voi johtua ainakin osittain ehkäisytoimien, hoidon ja 
haittoja vähentävien toimenpiteiden, kuten korvaushoitojen 
sekä neulojen ja ruiskujen vaihto-ohjelmien, paremmasta 
saatavuudesta. Myös muut tekijät, kuten eräissä maissa 
havaittu huumeiden suonensisäisen käytön väheneminen, 
ovat voineet vaikuttaa asiaan merkittävästi (EMCDDA, 
2010g). Niissä 26:ssa EU:n jäsenvaltiossa, jotka ilmoittivat 
tietoja vuodelta 2009, hiljattain diagnosoitujen uusien 
infektioiden määrä laski uudelleen keskimäärin 2,85 
tapaukseen miljoonaa asukasta kohden (1 299 uutta 
tartuntaa). (108) Tästä huolimatta tiedot viittaavat tietyissä 
Euroopan osissa siihen, että HIV:n leviäminen huumeiden 
suonensisäisen käytön välityksellä oli edelleen suhteellisen 
yleistä vuonna 2009. Tämä korostaa tarvetta varmistaa 
paikallisen ehkäisytyön kattavuus ja tehokkuus. 

Huumeita suonensisäisesti käyttävien otoksista saatujen 
tietojen perusteella HIV:n levinneisyystilanne on EU:ssa 
edelleen parempi kuin sen itäisissä naapurimaissa. (109) 
Käytetyt menetelmät ja tutkimusten kattavuus kuitenkin 
vaihtelevat, joten maiden välisiä eroja on tulkittava varoen.

HIV-infektion suuntaukset 

Vuonna 2009 ilmoitetuista uusista, huumeiden 
suonensisäisestä käytöstä johtuvista diagnosoiduista 
tapauksista saadut tiedot antavat aihetta olettaa, että 
infektioaste laskee edelleen yleisesti kaikkialla Euroopan 
unionissa Viron, Latvian ja Liettuan epidemioista 
aiheutuneen vuosien 2001–2002 huipun jälkeen. Niistä 
viidestä maasta, jotka ilmoittivat eniten uusia tapauksia 
vuosina 2004–2009 (Viro, Espanja, Latvia, Liettua 
ja Portugali), kolmessa jatkui laskeva suuntaus, mutta 
Virossa ja Liettuassa määrä oli korkeampi kuin vuonna 

Luku 7
Huumeisiin liittyvät tartuntataudit ja huumekuolemat

http://www.emcdda.europa.eu/stats11
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/inftab1
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(110) Espanjaa koskevat tiedot eivät käsitä koko maata.
(111) Virosta, Irlannista ja Turkista ei ole saatavilla kansallisia suuntauksia koskevia tietoja. Katso vuoden 2011 tilastotiedotteen taulukko INF-108.
(112) Italian tiedot koskevat huumehoidossa olevia käyttäjiä, joiden injektiokäytöstä ei ole tietoa, joten HIV:n levinneisyyden lasku voi johtua myös 

suonensisäisen käytön vähenemisestä testatussa populaatiossa.

2008 (kuvio 16). (110) Virossa määrä kasvoi vuonna 2008 
havaituista 26,8 tapauksesta 63,4 tapaukseen miljoonaa 
asukasta kohden vuonna 2009 ja Liettuassa vuonna 
2008 havaituista 12,5 tapauksesta 34,9 tapaukseen 
miljoonaa asukasta kohden vuonna 2009. Bulgariassa 
uusien infektioiden määrä kasvoi huumeita suonensisäisesti 
käyttävien keskuudessa vuona 2004 havaituista 0,9 
uudesta tapauksesta miljoonaa asukasta kohden 9,7 
tapaukseen miljoonaa asukasta kohden vuonna 2009. 
Ruotsista puolestaan ilmoitettiin vuonna 2007 kaikkien 
aikojen huippulukema eli 6,7 uutta tapausta miljoonaa 
asukasta kohden (61 uutta diagnoosia). Nämä luvut 
viittaavat siihen, että joissakin maissa HIV-epidemioiden 
puhkeaminen on edelleen mahdollista huumeita 
suonensisäisesti käyttävien keskuudessa.

HIV-infektion levinneisyyden seuranta-aineistosta 
saatavat suuntaustiedot huumeita suonensisäisesti 
käyttävien otoksista ovat tärkeitä HIV-tapausilmoituksia 
täydentäviä tietoja. Levinneisyystietoja on saatavana 27 
maasta vuosilta 2004–2009. (111) HIV:n levinneisyys on 
pysynyt 19 maassa vakaana. Viidessä maassa (Ranska, 
Italia, Itävalta, Puola ja Portugali) HIV:n levinneisyys 
on vähentynyt; näistä kolmen maan tiedot perustuvat 
kansallisiin otoksiin, ja Ranskan suuntaus on määritetty 

viiden kaupungin tiedoista. Itävallassa ei kansallisen 
otoksen perusteella ole tapahtunut muutosta, mutta 
Wienissä suuntaus on laskeva. HIV:n levinneisyys on 
kasvanut kahdessa maassa: Slovakiassa (kansalliset 
tiedot) ja Latviassa (itse ilmoitetut testitulokset seitsemästä 
kaupungista). Bulgariassa kansallisella tasolla todettu 
levinneisyyden lasku ei ulotu pääkaupunkiin (Sofia), 
jossa suuntaus on nouseva. Italiassa kansallinen 
suuntaus on laskeva, sillä vain yksi 21 alueesta ilmoittaa 
levinneisyyden kasvaneen. (112) 

Kun vertaillaan huumeiden suonensisäiseen käyttöön 
liittyviä hiljattain ilmoitettujen infektioiden suuntauksia ja 
HIV:n levinneisyyttä suonensisäisten huumeiden käyttäjien 
keskuudessa koskevia suuntauksia, näyttää siltä, että HIV-
infektiota esiintyy huumeita suonensisäisesti käyttävien 
keskuudessa useimmissa maissa kansallisella tasolla 
aiempaa vähemmän.

Vaikka suuntaus on vuodesta 2004 lähtien ollut 
enimmäkseen laskeva, vuonna 2009 ilmoitettujen 
huumeiden suonensisäiseen käyttöön liittyvien uusien 
HIV-diagnoosien määrä (miljoonaa asukasta kohden) on 
kuitenkin edelleen sangen korkea Virossa (63,4 tapausta), 
Liettuassa (34,9 tapausta), Latviassa (32,7 tapausta), 

Kuvio 15: Äskettäin diagnosoidut HIV-infektiot huumeita suonensisäisesti käyttävien keskuudessa Euroopassa ja Keski-Aasiassa vuonna 2009
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Huom. Värit kuvaavat äskettäin diagnosoitujen HIV-tapausten lukumäärää miljoonaa asukasta kohden vuonna 2009 diagnosoidussa suonensisäisten 
huumeiden käyttäjien riskiryhmässä.

Lähteet: ECDC ja WHO-Europe, 2010. Venäjän tiedot ovat aidsin ehkäisemiseen ja torjuntaan erikoistuneelta Venäjän federaation tutkimuskeskukselta. 
HIV-infektio, tietolehti nro 34, s. 35, Moskova, 2010 (venäjänkielinen).

http://www.emcdda.europa.eu/stats11/inftab108
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(113) Katso vuoden 2011 tilastotiedotteen taulukko INF-104. 
(114) Katso vuoden 2011 tilastotiedotteen taulukko INF-109.
(115) Katso vuoden 2011 tilastotiedotteen kuvio INF-1 ja taulukko INF-104 (osa ii).
(116) Katso vuoden 2011 tilastotiedotteen taulukot INF-2 ja INF-111.
(117) Katso vuoden 2011 tilastotiedotteen taulukot INF-112 ja INF-113 ja kuvio INF-6 (osa ii ja osa iii).
(118) Katso vuoden 2011 tilastotiedotteen taulukko INF-111.

Portugalissa (13,4 tapausta) ja Bulgariassa (9,7 tapausta). 
Tämä viittaa siihen, että näissä maissa infektioiden 
leviäminen huumeita suonensisäisesti käyttävien 
keskuudessa jatkuu edelleen. (113)

Lisää viitteitä HIV:n leviämisen jatkumisesta saadaan 
kuudesta maasta (Viro, Espanja, Ranska, Latvia, Liettua 
ja Puola), joissa levinneisyys nuorten (alle 25-vuotiaiden) 
suonensisäisten huumeiden käyttäjien keskuudessa oli yli 
5 prosenttia vuosina 2005–2007 (114), ja kahdesta muusta 
maasta (Bulgaria ja Kypros), joissa HIV:n leviäminen 
nuorten injektiokäyttäjien keskuudessa lisääntyi vuosina 
2004–2009. 

Aidsin esiintyvyys ja HAART-hoidon saatavuus 

Vaikka tiedot aidsin esiintyvyydestä eivät sinänsä ole hyvä 
indikaattori HIV:n leviämisestä, ne ovat tärkeitä, koska 
ne kertovat uusista tapauksista, joilla sairaus on edennyt 
oireita aiheuttavaan vaiheeseen. Se, että aidsia esiintyy 
paljon tietyissä Euroopan maissa, voi olla osoitus siitä, että 
monet HIV-tartunnan saaneet suonensisäisten huumeiden 
käyttäjät eivät saa riittävän tehokasta retroviruslääkitystä 
infektion tarpeeksi varhaisessa vaiheessa hyötyäkseen 
hoidosta mahdollisimman paljon. Äskettäin tehty arvio 
vahvistaa sen, että näin voi edelleen olla joissain EU:n 
jäsenvaltioissa (Mathers ym., 2010).

Latvia on maa, jossa huumeiden suonensisäisestä käytöstä 
johtuvan aidsin esiintyvyys on suurin, arviolta 20,8 uutta 
tapausta miljoonaa asukasta kohden vuonna 2009. Määrä 
on laskenut vuoden 2008 luvusta, joka oli 26,4 uutta 
tapausta miljoonaa asukasta kohden. Aidsia raportoidaan 
esiintyvän suhteellisen paljon huumeiden injektiokäyttäjillä 
myös Virossa (19,4), Espanjassa (7,3), Portugalissa (6,6) 
ja Liettuassa (6,0 uutta tapausta miljoonaa asukasta 
kohden). Näistä maista suuntaus oli laskeva Espanjassa 
ja Portugalissa, muttei Virossa ja Liettuassa vuosina 
2004–2009. (115)

B- ja C-hepatiitti

Virushepatiitti, erityisesti C-hepatiittiviruksen (HCV) 
aiheuttama infektio, on hyvin yleinen suonensisäisten 
huumeiden käyttäjillä eri puolilla Eurooppaa. HCV-vasta-
aineiden määrä kansallisissa suonensisäisiä huumeiden 
käyttäjien otoksissa vuosina 2008–2009 vaihtelee 
22 prosentista 83 prosenttiin, ja 12 maasta kahdeksan 
ilmoittaa yli 40 prosentin määristä. (116) Kolmessa 
maassa (Tšekki, Unkari ja Slovenia) esiintyvyys on alle 
25 prosenttia, mutta tälläkin tasolla olevat tartunta-asteet 
ovat merkittävä kansanterveydellinen ongelma. 

HCV:n levinneisyys voi vaihdella maissa suuresti, 
mikä on osoitus alueellisista eroista ja kohdeväestön 
ominaispiirteistä. Esimerkiksi Italiassa alueelliset arviot 
vaihtelevat 37–81 prosentin välillä (kuvio 17).

Uusimmat tutkimukset (2008–2009) osoittavat, että HCV:n 
esiintyvyys vaihtelee suuresti alle 25-vuotiaiden huumeita 
suonensisäisesti käyttävien ja suonensisäisesti alle kaksi 
vuotta käyttäneiden keskuudessa. Tämä viittaa siihen, 
että HCV:n esiintyvyys vaihtelee näissä populaatioissa 
kautta Euroopan. (117) Samat tutkimukset osoittavat myös, 
että monet huumeita suonensisäisesti käyttävät saavat 
virustartunnan nopeasti suonensisäisen käytön aloittamisen 
jälkeen. Aikaa tehokkaiden HCV-torjuntatoimien 
käynnistämiseksi on siis vähän.

Kahdeksassa maassa HCV-infektiota havaittiin esiintyvän 
huumeita suonensisäisesti käyttävien keskuudessa aiempaa 
vähemmän ja yhdessä maassa (Kypros) enemmän vuosina 
2004–2009. Muiden neljän maan eri tietosarjoissa on 
kumpaakin suuntausta. Näihin tietoihin on syytä suhtautua 
varauksella, koska tutkimuksen maantieteellinen kattavuus 
tai otoksen koko on joissakin tapauksessa pieni. (118) 
Huumeita suonensisäisesti käyttävien nuorten (alle 
25-vuotiaiden) keskuudessa tehdyt tutkimukset osoittavat, 

Kuvio 16: Huumeita suonensisäisesti käyttävien ryhmästä 

ilmoitettuja uusia HIV-tartuntoja koskevat suuntaukset viidessä 

EU:n jäsenvaltiossa, joissa tartuntojen määrä on suurin
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Huom. Lokakuun 2010 loppuun mennessä ilmoitetut tiedot, katso vuoden 
2011 tilastotiedotteen kuvio INF-2. 

Lähteet: ECDC ja WHO-Europe, 2010.

http://www.emcdda.europa.eu/stats11/inftab104
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/inftab109
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/inffig1
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/inftab104b
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/inftab2
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/inftab111
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/inftab112
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/inftab113
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/inffig6b
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/inffig6c
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/inftab111
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/inffig2
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(119) Katso vuoden 2011 tilastotiedotteen taulukot INF-112 ja INF-113.
(120) Katso vuoden 2011 tilastotiedotteen taulukko INF-114.
(121) Katso vuoden 2011 tilastotiedotteen taulukot INF-105 ja INF-106.
(122) Katso laatikko ”Tuberkuloosi huumeidenkäyttäjien keskuudessa”.

että joissakin maissa esiintyvyys on tässä ryhmässä 
laskemassa kansallisesti (Bulgaria, Slovenia ja Yhdistynyt 
kuningaskunta) tai alueellisesti (Kreikan Kreeta, Itävallan 
Vorarlberg), mikä saattaa kertoa tartuntojen määrän 
vähenemisestä. Myös nousevia suuntauksia esiintyy 
jossakin määrin (Kypros, Itävallan Graz). Jotkin näistä 
suuntauksista saavat tukea huumeiden suonensisäisen 
käytön (alle kaksi vuotta sitten) aloittaneita koskevista 
tiedoista. HCV:n levinneisyys uusien injektiokäyttäjien 
keskuudessa on kasvanut Kreikassa (Attica) ja laskenut 
Itävallassa (Vorarlberg) ja Ruotsissa (Tukholma). (119)

Niin ikään B-hepatiittiviruksen (HBV) vasta-aineiden 
esiintyvyys vaihtelee suuresti. Tähän voivat olla syynä 
erot rokottamisen yleisyydessä tai muutkin tekijät. 
HBV-infektion paras serologinen markkeri on HBsAg 
(B-hepatiittiviruksen pinta-antigeenin vasta-aine), joka 
osoittaa senhetkisen tartunnan. Neljässä niistä 14 maasta, 
jotka ilmoittivat tietoja B-hepatiittiviruksen levinneisyydestä 
injektiokäyttäjien keskuudessa, HbsAg:n levinneisyys oli 
tutkimusten mukaan yli 5 prosenttia vuosina 2004–2009 
(Bulgaria, Kreikka, Liettua ja Romania). (120)

Ilmoitettuja B- ja C-hepatiittitapauksia koskevissa 
suuntauksissa on selviä eroja, mutta niiden tulkinta 
on vaikeaa, koska tiedot ovat heikkolaatuisia. Jotain 
käsitystä näiden infektioiden epidemiologiasta voidaan 
silti saada siitä, miten suuri osuus kaikista ilmoitetuista 
tapauksista on huumeita suonensisäisesti käyttäviä, sikäli 
kuin riskitekijät ovat tiedossa (Wiessing ym., 2008). 
Niissä 20 maassa, joista on saatavana tietoa vuosilta 
2004–2009, keskimäärin 63 prosenttia kaikista HCV-
tapauksista ja 38 prosenttia ilmoitetuista akuuteista 
HCV-tapauksista (joissa riskiluokitus on tiedossa) on 
huumeita suonensisäisesti käyttäviä. B-hepatiitin osalta 
suonensisäisesti käyttävien osuus on 20 prosenttia 
kaikista ilmoitetuista tapauksista ja 26 prosenttia 
akuuteista tapauksista. Nämä tiedot vahvistavat, että 
huumeita suonensisäisesti käyttävät muodostavat 
edelleen riskiryhmän, jossa virushepatiitin tartuntavaaraa 
pidetään merkittävänä Euroopassa. (121) 

Muut infektiot

Virusinfektioiden lisäksi huumeita suonensisäisesti 
käyttävät altistuvat helposti bakteeritaudeille. (122) 

Kuvio 17: HCV-vasta-aineiden esiintyvyys huumeita suonensisäisesti käyttävien keskuudessa
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Huom. Tiedot ovat peräisin vuosilta 2008–2009. Mustat neliöt ovat kansallisesti kattavia otoksia; siniset kolmiot ovat paikallisesti tai alueellisesti kattavia 
otoksia. Maiden välisiin eroihin on syytä suhtautua varauksella asetelmien tyyppien ja tutkimusmenetelmien eroavuuksien vuoksi. Myös kansalliset 
otosstrategiat vaihtelevat. Maat on esitetty levinneisyyden lisääntymisen mukaisessa järjestyksessä kansallisten tietojen keskiarvon tai alueellisten 
ja paikallisten tietojen mukaan. Katso lisätietoja vuoden 2011 tilastotiedotteen kuviosta INF-6.

Lähde: Reitoxin kansalliset yhteyspisteet.

http://www.emcdda.europa.eu/stats11/inftab112
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/inftab113
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/inftab114
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/inftab105
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/inftab106
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/inffig6
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Pernaruttoepidemian puhkeaminen huumeita 
suonensisäisesti käyttävien henkilöiden keskuudessa 
Euroopassa (katso EMCDDA, 2010a) paljasti, että tämä 
itiöitä muodostavan bakteerin aiheuttama vakava sairaus 
on yleinen ongelma injektiokäyttäjillä. Eurooppalaisessa 
tutkimuksessa kerättiin tietoja neljän eri bakteerin 
infektiotapauksista (botulismi, jäykkäkouristus, Clostridium 
novyi ja pernarutto) huumeita suonensisäisesti käyttävien 
keskuudessa viime vuosikymmenellä. Vuosina 2000–2009 
ilmoitettiin yhteensä 367 tartuntatapausta kuudesta 
maasta, ja tapausten määrät vaihtelivat 0,03 tapauksesta 
7,54 tapaukseen miljoonaa asukasta kohden. Useimmat 
infektiotapaukset (92 prosenttia) ilmoitettiin kolmesta 
Luoteis-Euroopan maasta: Irlannista, Yhdistyneestä 
kuningaskunnasta ja Norjasta. Tälle maantieteelliselle 
vaihtelulle ei löydy selitystä, ja sitä on tutkittava lisää 
(Hope ym., painossa). 

Tartuntatautien ehkäisy ja torjunta

Tartuntatautien ehkäisy huumeidenkäyttäjien keskuudessa 
on tärkeä kansanterveydellinen tavoite Euroopan unionissa 
ja osa useimpien jäsenvaltioiden huumausainepolitiikkaa. 
EU:n jäsenvaltiot torjuvat tartuntatautien leviämistä 
huumeidenkäyttäjien keskuudessa yhdistelemällä 
muun muassa seuraavia toimia: huumehoito, etenkin 
opioidikorvaushoito, steriilien injektiovälineiden ja 
tarvikkeiden jakelu sekä yhteisöpohjainen toiminta, jossa 
tarjotaan tietoa, koulutusta, testausta ja käyttäytymiseen 
vaikuttavia toimenpiteitä usein kenttätyössä tai matalan 
kynnyksen keskuksissa. YK:n virastot ovat osaltaan 
edistäneet näitä toimenpiteitä, retroviruslääkitystä ja 
tuberkuloosin diagnosointia keskeisinä toimina HIV-
infektion ehkäisyssä ja hoidossa huumeita suonensisäisesti 
käyttävien parissa (WHO, UNODC ja UNAIDS, 2009).

Toimenpiteet

Useissa tutkimuksissa ja katsauksissa on vahvistettu 
opioidikorvaushoidon tehokkuus HIV-tartuntojen ja 
huumeiden suonensisäiseen käyttöön liittyvän itse ilmoitetun 
riskikäyttäytymisen vähentämisessä. On yhä enemmän 
näyttöä siitä, että opioidikorvaushoidon yhdistäminen 
neulojen ja ruiskujen vaihto-ohjelmiin vähentää HIV:n 
ja HCV:n esiintyvyyttä ja injektiokäyttöön liittyvää 
riskikäyttäytymistä tehokkaammin kuin kumpikaan näistä 
lähestymistavoista yksinään (ECDC ja EMCDDA, 2011).

Monet maat ovat lisänneet huumeidenkäyttäjien 
hepatiittitartuntojen ehkäisemiseen, havaitsemiseen 
ja hoitoon liittyviä toimenpiteitä C-hepatiitin hoidossa 
saavutettujen parannusten tahdissa. Euroopan unioni 
tukee useita aloitteita, joiden tavoitteena on tehostaa 

Infektioiden ehkäiseminen huumeita 
suonensisäisesti käyttävien nuorten keskuudessa: 
ECDC:n ja EMCDDA:n yhteiset ohjeet 

Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskus (ECDC) 
ja EMCDDA julkaisivat vuonna 2011 yhteiset ohjeet 
tartuntatautien ehkäisemisestä huumeita suonensisäisesti 
käyttävien henkilöiden keskuudessa. Ohjeissa selvitetään 
laajasti eri toimenpiteiden tehokkuutta. Näihin sisältyvät 
esimerkiksi puhtaiden neulojen ja muiden pistosvälineiden 
tarjoaminen, huumehoito (myös opioidikorvaushoito), 
rokottaminen, testaus ja huumeidenkäyttäjillä esiintyvien 
infektioiden hoito. Lisäksi tarkastellaan erilaisia 
palvelutarjonnan malleja sekä tälle käyttäjäryhmälle 
parhaiten soveltuvia tiedotus- ja valistustapoja.

Julkaisu on saatavana painettuna versiona sekä EMCDDA:n 
verkkosivustolla vain englanninkielisenä.

Tuberkuloosi huumeidenkäyttäjien keskuudessa

Tuberkuloosi on bakteerin aiheuttama tauti, joka 
voi johtaa kuolemaan. Tavallisimmin tuberkuloosia 
esiintyy keuhkoissa. Vuonna 2008 EU:n 26 
jäsenvaltiosta ja Norjasta ilmoitettiin yhteensä 82 605 
tuberkuloositapausta. Romaniassa (114,1), Liettuassa 
(66,8), Latviassa (47,1), Bulgariassa (41,2), Virossa 
(33,1) ja Portugalissa (28,7) määrä oli yli 20 tapausta 
100 000:ta asukasta kohden (ECDC, 2010). Euroopassa 
tautia esiintyy pääasiassa tietyissä riskiryhmissä, 
joita ovat esimerkiksi maahanmuuttajat, kodittomat, 
huumeidenkäyttäjät ja vangit. Syrjäytymiseen ja 
elintapoihin liittyvistä syistä huumeidenkäyttäjien 
tartuntariski voi olla suurempi kuin yleisväestön. 
HIV-positiivisilla riski on erityisen suuri – jopa 
20–30-kertainen verrattuna niihin, joilla ei ole HIV-
infektiota (WHO, 2010a).

Tuberkuloosin esiintyvyydestä huumeidenkäyttäjien 
keskuudessa on vain vähän tietoa. Euroopassa eniten 
aktiivisia (oireellisia) tuberkuloositapauksia diagnosoitiin 
huumehoidossa olevilla asiakkailla Kreikassa 
(1,7 prosenttia), Liettuassa (3 prosenttia) ja Portugalissa 
(1–2 prosenttia). Sen sijaan Itävallassa, Slovakiassa ja 
Norjassa tehdyissä järjestelmällisissä tuberkuloositesteissä 
ei tullut esille ainuttakaan tapausta. 

Huumeidenkäyttäjillä tuberkuloosia voidaan hoitaa 
tehokkaasti, mutta se edellyttää vähintään kuusi kuukautta 
kestävää monitahoista, taudin parantumiseen tähtäävää 
lääkehoitoa. Hoidon jatkaminen loppuun saakka 
on tärkeää, koska tautiorganismi kehittää nopeasti 
toleranssin ja muuttuu vastustuskykyiseksi lääkkeelle. 
Huumeiden ongelmakäyttäjiä voi kuitenkin olla vaikea 
saada pysymään hoidossa, etenkin jos heillä on hyvin 
kaoottinen elintapa. Uudet lähestymistavat, joilla 
pyritään lyhentämään hoidon kestoa, voivat lisätä hoidon 
loppuunviemisen ja onnistumisen todennäköisyyttä.

http://www.emcdda.europa.eu/publications/ecdc-emcdda-guidelines
http://www.emcdda.europa.eu/publications/ecdc-emcdda-guidelines
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(123) Katso vuoden 2011 tilastotiedotteen taulukko HSR-5. Tanskasta, Saksasta ja Italiasta ei ollut saatavana tietoja ruiskujen määrästä vuosilta 
2007–2009. Alankomaista saatiin tietoja vain Amsterdamista ja Rotterdamista, ja Yhdistynyttä kuningaskuntaa koskevat luvut eivät sisällä Englantia.

(124) Katso vuoden 2011 tilastotiedotteen kuvio HSR-3.
(125) Näihin lukuihin eivät sisälly apteekkien myymät ruiskut; monissa maissa apteekit voivat olla huumeidenkäyttäjille merkittävä steriilien ruiskujen lähde.
(126) Katso ”Huumeisiin liittyvä kuolleisuus: monitahoinen käsite” vuoden 2008 vuosiraportista.
(127) Koko Eurooppaa koskeva arvio perustuu 17 EU:n jäsenvaltion ja Norjan osalta vuoden 2009 tietoihin, yhdeksän maan osalta vuoden 2008 tietoihin 

ja yhden maan osalta ennusteisiin. Belgiasta ei ollut saatavilla tietoja. Katso vuoden 2011 tilastotiedotteen taulukko DRD-2 (osa i).

C-hepatiitin torjuntaa huumeidenkäyttäjien keskuudessa. 
Näihin aloitteisiin sisältyvät esimerkiksi HCV-infektioiden 
ehkäisemistä koskevien kansallisten standardien ja ohjeiden 
kartoitus EU:ssa (Zurhold, 2011), hyvien esimerkkien 
kerääminen tietoisuuden lisäämiseen, ennaltaehkäisyyn, 
hoitoon ja hoivaan liittyvistä toimenpiteistä (Correlation 
Project ja EHRN, 2010) sekä koulutusaineistojen kehittäminen 
päättäjille, lääketieteen ammattilaisille ja paikallisille 
palveluntarjoajille (esimerkiksi Hunt ja Morris, 2011).

Kaikissa muissa maissa paitsi Turkissa järjestetään 
ilmaisten puhtaiden ruiskujen jakelua huumehoitoon 
erikoistuneiden laitosten tai apteekkien välityksellä. 
Vaikka tällaiset palvelut ovat yleistyneet kahden viime 
vuosikymmenen kuluessa, maantieteellistä kattavuutta 
koskevien tietojen perusteella niiden tarjonta on kuitenkin 
edelleen epätasaista. Esimerkiksi useat Keski- ja Itä-
Euroopan maat ja Ruotsi ilmoittavat, ettei palveluja ole 
saatavilla koko maan alueella (katso kuvio 18). 

Ruiskujen jakelusta erityisten neulojen ja ruiskujen vaihto-
ohjelmien kautta on saatavilla uusia tietoja kaikissa 
maissa kolmea maata lukuun ottamatta, ja kahdessa 
maassa tiedot ovat vaillinaisia. (123) Näiden tietojen 
mukaan ohjelmissa jaetaan vuosittain lähes 50 miljoonaa 

ruiskua. Tämä vastaa keskimäärin 94:ää ruiskua kutakin 
suonensisäisten huumeiden käyttäjää kohden niissä 
maissa, jotka ovat toimittaneet ruiskuja koskevia tietoja. 

Vuosittain käyttäjää kohden jaettavien ruiskujen 
lukumäärän keskiarvo voidaan laskea 13 maasta. (124) 
Näistä maista seitsemässä erityisten vaihto-ohjelmien 
kautta jaettuja ruiskuja on keskimäärin alle sata kutakin 
käyttäjää kohden. Neljässä maassa luku on 100–200, ja 
Luxemburg ja Norja ilmoittavat jakaneensa yli 200 ruiskua 
käyttäjää kohden. (125) YK:n virastot pitävät sadan ruiskun 
jakamista vuosittain käyttäjää kohden liian pienenä 
määränä HIV-tartuntojen ehkäisemistä silmällä pitäen, kun 
taas 200 ruiskun jakaminen käyttäjää kohden on liikaa 
(WHO, UNODC ja UNAIDS, 2009).

Vaihto-ohjelmissa jaettujen ruiskujen kokonaismäärä 
on kasvanut 32 prosenttia neljän viimeksi kuluneen 
ilmoitusvuoden aikana (vuosina 2005–2009). Ruiskujen 
tarjoamiseen liittyvät suuntaukset EU:ssa osoittavat, 
että EU:hun ennen 2004 vuotta liittyneissä jäsenvaltioissa 
aiemmin todettu kasvava suuntaus on tasoittunut, kun taas 
uusissa jäsenvaltioissa ruiskujen jakelu on lisääntynyt. 

Huumekuolemat ja kuolleisuus 
Huumeidenkäyttö on yksi suurimmista nuorten 
terveysongelmien ja kuolemien syistä Euroopassa, ja sen 
osuus kaikista aikuisten kuolemista voi olla huomattava. 
Tutkimusten mukaan 10–23 prosenttia 15–49-vuotiaiden 
kuolleisuudesta voi johtua opioidien käytöstä (Bargagli 
ym., 2006; Bloor ym., 2008).

Huumeidenkäyttöön liittyvään kuolleisuuteen luetaan 
suorasti tai epäsuorasti huumeiden käytöstä johtuvat 
kuolemat. Tähän sisältyvät huumeiden yliannostuksesta 
johtuvat kuolemat (huumekuolemat), HIV/aids, 
liikenneonnettomuudet – etenkin jos niihin liittyy alkoholia 
– väkivalta, itsemurha ja krooniset terveysongelmat, jotka 
ovat aiheutuneet toistuvasta huumeiden käytöstä (esimerkiksi 
kokaiininkäyttäjien sydän- ja verisuoniongelmat). (126)

Huumekuolemat 

Viimeisten arvioiden mukaan EU:n jäsenvaltioissa 
ja Norjassa oli noin 7 630 huumeista aiheutunutta 
kuolemantapausta vuonna 2009, joten tilanne vaikuttaa 
vakaalta, sillä vuonna 2008 ilmoitettuja tapauksia 
oli 7 730. (127) Nämä arviot ovat varovaisia, sillä 

Kuvio 18: Neulojen ja ruiskujen vaihto-ohjelmien saatavuus eri 

maantieteellisillä alueilla

Puuttuvat tai
poistetut tiedot
Saatavilla
Ei saatavilla

MT00

Huom. Tilastollisen alueluokituksen (NUTS) tason 2 alueet; katso 
lisätietoja Eurostatin verkkosivustolta. 

Lähde: Katso vuoden 2011 tilastotiedotteen taulukko HSR-4.

http://www.emcdda.europa.eu/stats11/hsrtab5
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/hsrfig3
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/drdtab2a
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/nuts_nomenclature/introduction
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/hsrtab4
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(128) Katso vuoden 2011 tilastotiedotteen kuvio DRD-7 (osa i) ja taulukot DRD-5 (osa ii) ja DRD-107 (osa i).
(129) Katso yksityiskohtaisempia tietoja menetelmistä vuoden 2011 tilastotiedotteesta ja huumekuolleisuuden avainindikaattoreita käsittelevältä sivustolta.

kansallisissa ilmoituksissa huumekuolemien määrä on voitu 
arvioida todellista pienemmäksi tai se on vahvistamaton. 
Vain harvat maat ovat esittäneet arvioita siitä, missä 
määrin niiden kansalliset luvut vastaavat todellisuutta.

EU:n jäsenvaltiot ja Norja ilmoittivat vuosina 1995–2008 
joka vuosi 6 300–8 400 huumekuolemaa. Vuonna 
2008 (viimeisin vuosi, jolta tietoja on saatavana lähes 
kaikista maista) Saksan ja Yhdistyneen kuningaskunnan 
osuus oli lähes puolet ilmoitettujen kuolemantapausten 
kokonaismäärästä, ja yhdessä Espanjan ja Italian kanssa 
ne ilmoittivat lähes kaksi kolmasosaa kaikista ilmoitetuista 
tapauksista (5 075).

EU:ssa yliannostus oli syynä keskimäärin 21 kuolemaan 
miljoonaa 15–64-vuotiasta asukasta kohden vuonna 
2009. Useimmat maat ilmoittivat 4–59 kuolemaa 
miljoonaa 15–64-vuotiasta asukasta kohden (kuvio 19). 
Yli 20 kuolemantapausta miljoonaa asukasta kohden 
esiintyy 13:ssa kaikkiaan 28:sta Euroopan maasta ja 
yli 40 kuolemantapausta miljoonaa asukasta kohden 
seitsemässä maassa. Huumausaineen yliannostus oli syynä 
4 prosenttiin kaikista 15–39-vuotiaiden eurooppalaisten 
kuolemantapauksista. (128) 

Huumekuolemien ilmoitettuun määrään voivat vaikuttaa 
seuraavat tekijät: huumeidenkäytön esiintyvyys ja 
käyttötavat (suonensisäinen käyttö, sekakäyttö), 
huumeidenkäyttäjien ikä ja muut sairaudet, hoidon ja 
ensiapupalvelujen saatavuus sekä tiedonkeruuseen 
ja ilmoittamiseen liittyvät laatuseikat. Eurooppalaisen 
aineiston luotettavuus on kohentunut, minkä vuoksi 
suuntauksia on voitu kuvata aiempaa paremmin. Lisäksi 
useimmat maat ovat nyt hyväksyneet tapauksia koskevan 
määritelmän, joka on yhdenmukainen EMCDDA:n 
määritelmän kanssa. (129) Maiden vertailuun on kuitenkin 
suhtauduttava varauksella, koska ilmoituskäytännöissä ja 
tietolähteissä on kansallisia eroja. 

Opioidikuolemat 

Heroiini

Opioidit, lähinnä heroiini tai sen metaboliitit, ovat 
osallisina useimpiin Euroopassa ilmoitettuihin 
huumekuolemiin. Tietoja vuosilta 2008 tai 2009 
toimittaneista 22 maasta opioidien osuus oli viidessä 
maassa yli 90 prosenttia ja 12 maassa 80–90 prosenttia 
kaikista kuolemantapauksista. Kuolinsyytutkimuksessa 

Kuvio 19: Huumekuolemiin liittyvät arvioidut kuolleisuusluvut aikuisten (15–64-vuotiaat) keskuudessa
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Huom. Katso lisätietoja vuoden 2011 tilastotiedotteen kuviosta DRD-7. 
Lähde: Reitoxin kansalliset yhteyspisteet.

http://www.emcdda.europa.eu/stats11/drdfig7a
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/drdtab5b
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/drdtab107a
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/drd
http://www.emcdda.europa.eu/themes/key-indicators/drd
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/drdfig7
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(130) Koska useimmat EMCDDA:lle ilmoitetut huumekuolemat johtuvat opioidien (pääasiassa heroiinin) yliannostuksesta, tässä esitettyjä ilmoitettujen 
kuolemien tunnuspiirteitä käytetään kuvaamaan ja analysoimaan heroiinin käyttöön liittyviä kuolemia. Katso vuoden 2011 tilastotiedotteen kuvio DRD-1.

(131) Katso vuoden 2011 tilastotiedotteen kuviot DRD-2 ja DRD-3 ja taulukko DRD-1 (osa i).
(132) Katso laatikko ”Metadoni ja kuolleisuus”.

heroiinin lisäksi löydetään usein myös muita päihteitä, 
kuten alkoholia, bentsodiatsepiineja, muita opioideja 
ja joissain maissa myös kokaiinia. Tämän perusteella 
huomattava osa huumekuolemista voi johtua 
sekakäytöstä, kuten Skotlannissa vuosina 2000–2007 
tehty huumekuolemien toksikologian tarkastelu osoitti. 
Sen mukaan heroiini korreloi positiivisesti alkoholin 
kanssa erityisesti vanhempien miesten ryhmässä. Noin 
53 prosentilta heroiiniin kuolleista 35-vuotiaista ja sitä 
vanhemmista miehistä löytyi kuolinsyytutkimuksessa myös 
alkoholia, kun alle 35-vuotiaiden ryhmässä tämä osuus 
oli 36 prosenttia (Bird ja Robertson, 2011; katso myös 
GROS, 2010).

Suurin osa (81 prosenttia) yliannostukseen kuolleista 
huumeidenkäyttäjistä Euroopassa on miehiä. 
Miehiä on yleensä lähes nelinkertaisesti naisiin 
nähden (tosin suhde vaihtelee, sillä Puolassa se 
on 1,4:1 ja Romaniassa 31:1). (130) EU:hun viimeksi 
liittyneissä jäsenvaltioissa miesten keskuudessa ja 
nuoremmissa ikäryhmissä tapahtuvien huumekuolemien 
todennäköisyys on suurempi kuin EU:hun ennen vuotta 
2004 liittyneissä jäsenvaltioissa ja Norjassa. Kehitys 
vaihtelee eri puolilla Eurooppaa, mutta miesten 
määrät olivat suurimmat Etelä-Euroopan maissa 
(Kreikka, Italia, Romania, Kypros, Unkari ja Kroatia) 
sekä Virossa, Latviassa ja Liettuassa. Tanskasta, 
Alankomaista, Ruotsista ja Norjasta taas ilmoitettiin 
suurimmat vanhempien ikäryhmien osuudet. Useimmissa 
maissa yliannostukseen kuolleet ovat keskimäärin 
35-vuotiaita, ja monissa maissa keski-ikä nousee. Tämä 
viittaa siihen, että nuorten heroiininkäyttäjien määrä 
mahdollisesti vakiintuu tai vähenee; toisaalta myös 
opioidien ongelmakäyttäjien kohortti alkaa ikääntyä. 
Kaiken kaikkiaan 12 prosenttia yliannostuskuolemista 
Euroopassa tapahtuu alle 25-vuotiaille. (131)

Hyvin monet tekijät vaikuttavat kuolemaan johtaviin 
ja vähemmän kohtalokkaisiin heroiinin yliannostuksiin. 
Vaikuttavia tekijöitä ovat suonensisäinen käyttö ja muiden 
päihteiden, etenkin alkoholin, bentsodiatsepiinien ja 
joidenkin masennuslääkkeiden, samanaikainen käyttö. 
Yliannostukseen liittyy myös huumeiden käytön ”putki”, 
muut samanaikaiset sairaudet, kodittomuus, heikko 
mielenterveys (esimerkiksi masennus), huumehoidottomuus, 
aiemmat yliannostuskokemukset ja yksinolo yliannostuksen 
tapahtuessa (Rome ym., 2008). Vankilasta vapautumisen 
(WHO, 2010a) tai huumehoidon loppumisen jälkeinen 
aika on havaittu erityisen suuren yliannostusriskin ajaksi, 
kuten monissa pitkittäistutkimuksissa on osoitettu. 

Muut opioidit

Heroiinin lisäksi toksikologisissa raporteissa mainitaan 
monesti useita muitakin opioideja, kuten metadoni (132) ja 
buprenorfiini. Buprenorfiinimyrkytyksestä johtuvat kuolemat 
ovat harvinaisia, vaikka sen käyttö korvaushoidossa 
lisääntyy Euroopassa. Suomessa buprenorfiini on kuitenkin 
yleisin oikeuslääketieteellisissä ruumiinavauksissa löydetty 
opioidi, mutta tavallisesti samassa yhteydessä löydetään 
myös muita päihteitä. Tämä käy ilmi äskettäin julkaistusta 
suomalaisesta tutkimusraportista, jossa tarkastellaan 
tahattomien myrkytystapausten ruumiinavauksissa 
löytyneitä huumausaineita. Bentsodiatsepiineja löytyi lähes 
kaikissa niissä tapauksissa (38/40), joissa ensisijaiseksi 
kuolinsyyksi todettiin buprenorfiini. Toinen merkittävä 
kuolintekijä oli alkoholi, jota löytyi 22:ssa 40 tapauksesta 
(Salasuo ym., 2009). Kuten aiempina vuosina, Virossa 
useimmat vuonna 2009 ilmoitetuista huumekuolemista 
liittyivät 3-metyylifentanyylin käyttöön. 

Metadoni ja kuolleisuus

Metadonin kaltaisten aineiden yhteys huumekuolemiin 
on herättänyt viime aikoina tavallista enemmän 
kiinnostusta, sillä metadonikorvaushoitoa saa nykyisin 
arviolta 700 000 opioidikäyttäjää. Metadoni mainitaan 
usein huumeidenkäyttöön liittyvien kuolemantapausten 
toksikologisissa raporteissa ja toisinaan se myös 
merkitään kuolinsyyksi. Saatavilla oleva näyttö osoittaa 
kuitenkin selvästi, että hyvin säännellystä ja valvotusta 
opioidikorvaushoidosta on hyötyä yhdistettynä 
psykososiaaliseen neuvontaan, sillä se edistää hoidossa 
pysymistä ja vähentää laittomien opioidien käyttöä ja 
kuolleisuutta. 

Havaintotutkimusten mukaan metadonihoidossa olevien 
opioidikäyttäjien kuolleisuus on noin kolmasosa hoitoa 
saamattomien käyttäjien kuolleisuudesta. Hoidon 
kesto on tärkeä tekijä, sillä viimeisten tutkimusten 
mukaan opioidikorvaushoito vähentää yli 85 prosentin 
todennäköisyydellä opioidikäyttäjien yleistä kuolleisuutta 
edellyttäen, että he pysyvät hoidossa vähintään 12 
kuukauden ajan (Cornish ym., 2010). Elinaikahyöty 
kasvaa sitä mukaa kuin hoitoaltistus lisääntyy (Kimber ym., 
2010). Lisäksi metadoni näyttää vähentävän HIV-infektion 
riskiä noin 50 prosenttia verrattuna vieroitushoitoon 
tai siihen, ettei hoitoa anneta lainkaan (Mattick ym., 
2009). Äskettäin Skotlannissa ja Englannissa metadoniin 
liittyvistä kuolemista tietyssä populaatiossa tehdyssä 
tutkimuksessa metadonin valvotun annostelun käyttöönotto 
johti metadonikuolemien merkittävään vähenemiseen. 
Metadonin yliannostuksesta aiheutuvien kuolemien 
lukumäärä kutakin käyttäjälle määrättyä metadoniannosta 
kohti väheni ainakin nelinkertaisesti vuosina 1993–2008, 
samalla kun hoitoa laajennettiin (Strang ym., 2010).

http://www.emcdda.europa.eu/stats11/drdfig1
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/drdfig2
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/drdfig3
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/drdtab1a
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(133) Katso tietoja muista huumeista kuin heroiinista johtuvista kuolemista vuoden 2011 tilastotiedotteen taulukosta DRD-108.
(134) Katso vuoden 2011 tilastotiedotteen kuviot DRD-8 ja DRD-11.
(135) Katso lisätietoja kuolleisuuden kohorttitutkimuksista EMCDDA:n verkkosivuston avainindikaattoreista.

Muut huumekuolemat

Akuutista kokaiinimyrkytyksestä johtuvat kuolemat vaikuttavat 
olevan suhteellisen epätavallisia (EMCDDA, 2010a). 
Kokaiinin yliannostukset ovat kuitenkin hankalampia 
määrittää ja tunnistaa kuin opioidien yliannostukset, joten 
niitä koskevat ilmoitukset eivät välttämättä vastaa todellista 
tilannetta (katso luku 5).

Vuonna 2009 raportoitiin noin 900 kokaiinikuolemaa 
kaikkiaan 21 maasta. Koska saatavilla olevat tiedot eivät 
ole vertailukelpoisia, eurooppalaista suuntausta on vaikea 
määrittää. Viimeisimpien tietojen mukaan Espanjassa ja 
Yhdistyneessä kuningaskunnassa, joissa kokaiininkäytön 
levinneisyys on kaikkein suurin, kokaiiniin liittyvät kuolemat 
näyttävät vähentyneen: Espanjassa kokaiiniin liittyvien 
ilmoitettujen tapausten (joihin ei liittynyt opiaatteja) 
määrä laski vuonna 2007 ilmoitetuista 25,1 prosentista 
19,3 prosenttiin vuonna 2008 ja Yhdistyneessä 
kuningaskunnassa vuonna 2008 ilmoitetuista 12,7 prosentista 
9,6 prosenttiin vuonna 2009. Kokaiini mainitaan vain harvoin 
ainoana kuolintekijänä huumekuolemissa. 

Hiljattain julkaistussa kokaiininkäyttäjien kuolleisuutta 
käsittelevässä kansainvälisessä katsauksessa todettiin, 
että saatavilla vain vähän tietoja siitä, miten laajasti 
ongelmakäyttäjien tai kokaiiniriippuvaisten kuolleisuus 
on lisääntynyt (Degenhardt ym., 2011). Katsaus käsitti 
kolme eurooppalaista seurantatutkimusta: ranskalaisen 
tutkimuksen, jossa seurattiin kokaiinirikoksista pidätettyjä 
henkilöitä; hollantilaisen tutkimuksen, johon osallistui 
matalan kynnyksen palvelujen kautta valittuja kokaiinia 
suonensisäisesti käyttäviä henkilöitä; ja italialaisen 
tutkimuksen, jossa tarkasteltiin huumehoidossa olevia 
kokaiiniriippuvaisia. Näissä tutkimuksissa kuolleisuus vaihteli 
0,54 tapauksesta 4,6 tapaukseen sataa henkilövuotta kohti. 
Äskettäin tehdyn tanskalaisen kohorttitutkimuksen mukaan 
kokaiininkäytön takia huumehoidossa olevien asiakkaiden 
kuolleisuusriski on 6,4 prosenttia suurempi verrattuna 
samanikäisiin ja samaa sukupuolta oleviin henkilöihin 
yleisväestössä (Arendt ym., 2011). 

Kuolemantapauksia, joihin liittyy ekstaasi (MDMA), 
raportoidaan harvoin ja monissa tapauksissa sitä ei 
ole määritelty välittömäksi kuolinsyyksi. (133) Vuonna 
2009 ilmoitettiin mahdollisesti katinoneihin liittyviä 
kuolemantapauksia Englannista (mefedroni) ja Suomesta 
(MDPV) (katso luku 8).

Huumekuolemien suuntaukset

Huumekuolemat lisääntyivät Euroopassa jyrkästi 
1980-luvulla ja 1990-luvun alussa heroiinin käytön ja 

huumeiden suonensisäisen käytön lisääntyessä samaan 
aikaan. Sen jälkeen määrä on pysynyt korkeana. (134) 
Vuosina 2000–2003 useimmat EU:n jäsenvaltiot 
ilmoittivat huumekuolemien vähentyneen, minkä jälkeen 
kuolemantapaukset lisääntyivät vuosina 2003–2008. 
Vuodelta 2009 saatavissa olevat alustavat tiedot antavat 
viitteitä vähintään edellisvuoden kaltaisesta tai hieman 
alentuneesta tasosta. Kuolemantapausten lukumäärät ovat 
laskeneet joissakin niistä maista, jotka ovat toimittaneet 
vertailukelpoisia tietoja, kuten Saksassa, Italiassa ja 
Yhdistyneessä kuningaskunnassa. 

Syitä siihen, miksi ilmoitettujen huumekuolemien määrä 
ei ole vähentynyt, on vaikea selittää, varsinkin kun on 
saatu merkkejä suonensisäisen käytön vähenemisestä sekä 
hoitoon ja haittojen vähentämiseen tähtäävien palveluihin 
hakeutuvien opioidien käyttäjien määrän lisääntymisestä. 
Sille voi olla useita mahdollisia selityksiä: sekakäytön 
lisääntyminen (EMCDDA, 2009b) tai riskikäyttäytymisen 
yleistyminen, vankilasta vapautuvien tai hoidosta 
poistuvien, huumeidenkäytön uudelleen aloittavien 
opioidikäyttäjien määrän kasvu ja riskiryhmään kuuluvien 
huumeidenkäyttäjien kohortin ikääntyminen. 

Huumeidenkäytöstä johtuva yleinen kuolleisuus

Huumeidenkäytöstä johtuvaan yleiseen kuolleisuuteen 
lasketaan mukaan huumekuolemien ohella myös 
huumeidenkäytöstä välillisesti esimerkiksi tartuntatautien 
leviämisen, sydän- ja verenkierto-ongelmien ja 
onnettomuuksien vuoksi aiheutuneet kuolemantapaukset. 
Välillisesti huumeidenkäyttöön liittyvien kuolemantapausten 
määrää on vaikea selvittää, mutta niiden 
kansanterveydellinen vaikutus voi olla varsin tuntuva. 
Huumekuolemat kohdistuvat pääasiassa ongelmakäyttäjiin, 
joskin osa voi kohdata satunnaisiakin käyttäjiä (esimerkiksi 
liikenneonnettomuudet). 

Yleistä kuolleisuutta voidaan arvioida useilla eri tavoilla: 
yhdessä menetelmässä kuolleisuuden kohorttitutkimusten 
tietoja yhdistellään huumausaineiden käyttöä koskeviin 
arvioihin ja toisessa lähestymistavassa hyödynnetään 
yleisiä kuolleisuustilastoja ja arvioidaan huumausaineiden 
käytöstä johtuvaa osuutta. 

Kuolleisuuden kohorttitutkimukset

Kuolleisuuden kohorttitutkimuksissa seurataan samoja 
huumausaineiden ongelmakäyttäjäryhmiä pitkän aikaa 
ja pyritään selvittämään kaikkien ryhmässä tapahtuvien 
kuolemantapausten kuolinsyyt yhdistämällä tiedot 
kuolleisuusrekistereihin. Tällaisessa tutkimuksessa kohortille 
voidaan määritellä yleiset ja syykohtaiset kuolleisuusluvut 

http://www.emcdda.europa.eu/stats11/drdtab108
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/drdfig8
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/drdfig11
http://www.emcdda.europa.eu/themes/key-indicators/drd
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ja arvioida, missä määrin ryhmän kuolleisuus ylittää koko 
väestön kuolleisuuden. (135) 

Tutkimusten valintaympäristön (esimerkiksi 
huumehoitokeskuksissa suoritetut tutkimukset) ja 
hyväksymisperusteiden (esimerkiksi suonensisäisten 
huumeiden käyttäjät ja heroiininkäyttäjät) mukaan 
useimmista kohorttitutkimuksista havaitaan, että 
ongelmakäyttäjien kuolleisuus on 1–2 prosenttia vuodessa. 
Nämä kuolleisuusluvut ovat karkeasti 10–20 kertaa 
suuremmat kuin yleisväestön samaa ikäryhmää koskevat 
luvut. Kuolinsyiden suhteellinen merkitys vaihtelee eri 
maissa ja ajallisesti. Huumeiden ongelmakäyttäjien 
pääasiallinen kuolinsyy on kuitenkin huumeen yliannostus, 
jonka osuus huumeita suonensisäisesti käyttävien 
kuolemantapauksista on 50–60 prosenttia maissa, joissa 
HIV:n/aidsin levinneisyys on vähäistä. HIV:n, aidsin ja 
muiden sairauksien lisäksi usein ilmoitettuja kuolinsyitä 
ovat itsemurha ja alkoholin väärinkäyttö. 

Huumeisiin välillisesti liittyvät kuolemantapaukset

Eurostatin ja HIV/aids-seurannan yhdistettyjen tietojen 
perusteella EMCDDA on arvioinut, että noin 2 100 ihmistä 
kuoli huumeidenkäyttöön liittyvään HIV-infektioon tai 
aidsiin Euroopan unionissa vuonna 2007. (136) Näistä 
kuolemista 90 prosenttia tapahtui Espanjassa, Ranskassa, 
Italiassa ja Portugalissa. 

Muita huumeidenkäyttäjien kuolemantapauksien määriin 
vaikuttavia sairauksia ovat krooniset sairaudet, kuten 
maksasairaudet, jotka johtuvat pääasiassa hepatiitti C- eli 
HCV-infektiosta ja joita erittäin runsas alkoholinkäyttö ja 
samanaikainen HIV-infektio usein pahentavat. Muiden 
infektioiden aiheuttamat kuolemat ovat harvinaisempia. 
Muihin kuolinsyihin, esimerkiksi itsemurhaan ja vammoihin 
sekä murhiin, on kiinnitetty paljon vähemmän huomiota, 
vaikka niiden on havaittu vaikuttavan kuolleisuuteen 
tuntuvasti. 

Huumekuolemien vähentäminen 

Viisitoista Euroopan maata on ilmoittanut, että 
niiden kansalliseen huumausainestrategiaan kuuluu 
huumekuolemien vähentämiseen tähtäävä osa, että 
tällaisia toimintalinjoja on alueellisella tasolla tai että 
niillä on erityinen toimintasuunnitelma huumekuolemien 
ehkäisemiseksi. Joissakin muissa maissa (Viro, Ranska ja 
Itävalta) huumekuolemien viimeaikainen lisääntyminen 
(osassa nuorten huumeidenkäyttäjien ryhmää ja 

yhteiskuntaan sopeutuneiden käyttäjien keskuudessa) on 
lisännyt tietoisuutta vastatoimien parantamisen tarpeesta.

Huumehoito voi merkittävästi vähentää 
huumeidenkäyttäjien kuolleisuusriskiä, joskin huumeiden 
sietokykyyn liittyvät riskit suurenevat hoitoa aloitettaessa 
ja lopetettaessa. Huumekuoleman riski kasvaa 
merkittävästi, jos käyttäjä sortuu uudelleen huumeisiin 
hoidon jälkeen tai vankilasta vapautumisen jälkeisinä 
viikkoina. 

Joissakin maissa suositellaan opioidiylläpitohoitoon 
buprenorfiinia sen farmakologisen turvallisuusprofiilin 
vuoksi (137), ja ainakin puolessa maista on myönnetty 
myyntilupa buprenorfiinin ja naloksonin yhdistelmälle. (138)

Vaikka joissakin Euroopan maissa on onnistuttu vähitellen 
parantamaan hoitopalvelujen jatkuvuutta vankilan ja muun 
yhteiskunnan välillä (139), tutkimusten mukaan huumehoidon 
keskeytyminen pidätyksen, vankeusrangaistuksen tai 
vankilasta vapautumisen seurauksena lisää yliannostuksen 
riskiä (Dolan ym., 2005). Näiden tietojen perusteella 
WHO:n Euroopan-aluetoimisto julkaisi (WHO, 2010c) 
suositukset yliannostusten ehkäisemisestä vankiloissa ja 
hoidon jatkuvuuden parantamisesta vapautumisen jälkeen.

Huumehoitoon pääsyn parantamisen ohella on 
tutkittu muitakin huumeidenkäyttäjien yliannostusriskin 
vähentämiseksi toteutettuja toimenpiteitä. Ne kohdistuvat 
yksilöllisiin, tilannesidonnaisiin ja huumeidenkäyttöön 
liittyviin tekijöihin. Suurimmassa osassa maita jaetaan 
huumehoitoon erikoistuneiden laitosten ja verkkosivustojen 
välityksellä yliannostusriskistä tiedottavaa aineistoa, joka 
on usein monikielistä maahanmuuttajaryhmiä edustavien 
käyttäjien tavoittamiseksi. Viime aikoina tiedotteita on 
alettu levittää myös tekstiviesteinä ja sähköpostitse. Lisäksi 
huumeidenkäyttäjille tarjotaan 27 maassa neuvontaa 

(136) Katso vuoden 2011 tilastotiedotteen taulukko DRD-5 (osa iii). 
(137) Katso hoito-ohjeet parhaiden käytäntöjen portaalista.
(138) Katso vuoden 2011 tilastotiedotteen taulukko HSR-1.
(139) Katso vuoden 2011 tilastotiedotteen luku 2 ja taulukko HSR-9.

Erityiskysymys: huumeidenkäyttöön liittyvä 
kuolleisuus – kokonaisvaltainen lähestymistapa 
ja kansanterveydelliset seuraukset 

EMCDDA:n tänä vuonna julkaisemassa erityiskysymyksessä 
esitellään äskettäin julkaistuja pitkittäistutkimuksia 
huumeiden ongelmakäyttäjien kuolleisuudesta Euroopassa. 
Siinä tarkastellaan yleistä ja syykohtaista kuolleisuutta sekä 
kuvaillaan tutkimuksissa määritettyjä riski- ja suojatekijöitä. 
Lisäksi selvitetään kuolleisuuden kansanterveydellisiä 
vaikutuksia. 

Julkaisu on saatavana painettuna versiona sekä EMCDDA:n 
verkkosivustolla vain englanniksi.

http://www.emcdda.europa.eu/stats11/drdtab5c
http://www.emcdda.europa.eu/best-practice/standards/treatment
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/hsrtab1
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/hsrtab9
http://www.emcdda.europa.eu/publications/selected-issues/mortality
http://www.emcdda.europa.eu/publications/selected-issues/mortality
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ja turvalliseen käyttöön liittyvää valmennusta joko 
huumetyöntekijöiden opastuksella tai vertaisryhmissä. 
Näiden palvelujen tarjonta on kuitenkin usein satunnaista 
ja rajallista. (140) 

Muutamissa maissa on toteutettu joitakin lisätoimenpiteitä, 
joita ovat huumausaineiden takia ensiapuun joutuneiden 
seuranta (Belgia, Tanska, Luxemburg, Alankomaat ja 
Itävalta), varhaisen varoituksen järjestelmät, joiden 
kautta käyttäjiä varoitetaan vaarallisista aineista (Belgia, 
Tšekki, Ranska, Unkari, Portugali ja Kroatia), sekä 
valvonnan parantaminen moninkertaisten lääkemääräysten 
estämiseksi (Luxemburg ja Yhdistynyt kuningaskunta). 
Saksassa, Espanjassa, Luxemburgissa, Alankomaissa ja 
Norjassa on avattu tiloja, joissa huumeita voi käyttää 
valvotusti. Näin henkilökunta voi puuttua välittömästi 
tilanteeseen yliannostuksen tapahtuessa ja myös auttaa 
lievittämään vähemmän kohtalokkaiden yliannostusten 
terveyshaittoja. Valvottujen huumeidenkäyttötilojen 
vaikutuksesta huumekuolemien määrään saatiin 
näyttöä esimerkiksi äskettäin Vancouverissa tehdyssä 
tutkimuksessa, jossa yliannostuskuolemien määrä 
kyseisessä yhteisössä väheni 35 prosenttia, sen jälkeen 
kun siellä avattiin valvottu injektointitila (Marshall, B. ym., 
2011). Tulos on samansuuntainen kuin eräissä aiemmissa 
tutkimuksissa, joita tarkastellaan haittojen vähentämistä 
koskevassa EMCDDA:n monografiassa (EMCDDA, 2010b). 

Yliannostusta käsittelevä koulutus, johon yhdistetään kotiin 
mukaan annettava naloksoniannos (yleisesti sairaaloissa 
ja ensiapulääketieteessä käytetty aine, joka kumoaa 

opioidien vaikutuksen), on toimintatapa, jonka avulla 
voidaan estää yliannostuskuolemia. Joissakin Euroopan 
maissa on toteutettu yhteisöpohjaisia ohjelmia naloksonin 
määräämiseksi huumeidenkäyttäjille, joilla on opioidien 
yliannostuksen riski. Naloksonin määrääminen edellyttää 
osallistumista pakolliseen valmennukseen, jossa opitaan 
tunnistamaan yliannostuksen merkit, antamaan ensiapua 
(esimerkiksi puhallus- ja paineluelvytys, tajuttoman 
kääntäminen kylkiasentoon) ja annostelemaan naloksonia. 
Tämä toimenpide on kohdistettu huumeidenkäyttäjille, 
heidän perheilleen ja vertaisilleen, ja sen tavoitteena 
on auttaa heitä toimimaan tehokkaasti, kunnes 
ensiapupalvelut ehtivät paikalle. 

Huumeidenkäyttäjille jaetaan naloksonia Italiassa (jossa 
sitä tarjoaa 40 prosenttia huumehoitolaitoksista), Saksassa 
ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa (Englanti ja Wales). 
Uusista aloitteista ilmoittavat Bulgaria, Tanska ja Portugali. 
Skotlannissa aloitettiin vuonna 2010 kotiin mukaan 
annettavien naloksoniannosten jakaminen riskiryhmään 
kuuluville henkilöille, jotka ovat vapautumassa vankilasta, 
ja lisäksi hallitus tukee toista kansallista naloksonin 
jakeluohjelmaa sellaisille käyttäjille, joilla on opioidien 
yliannostuksen riski, sekä heihin yhteydessä oleville 
henkilöille. Englantilaisessa N-Alive-tutkimushankkeessa 
arvioidaan vapautuville vangeille jaettavan 
naloksoniannoksen tehokkuutta yliannostuskuolemien 
vähentämisessä vankilasta vapautumisen jälkeisinä 
viikkoina. Tähän satunnaistettuun ja kontrolloituun 
tutkimukseen osallistuu 5 600 vankia.

(140) Katso vuoden 2011 tilastotiedotteen taulukko HSR-8.

http://www.emcdda.europa.eu/stats11/hsrtab8
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Johdanto

Koska Euroopan huumeongelma on luonteeltaan yhä 
dynaamisempi ja nopeasti muuttuva, uusia huumausaineita 
ja kehittyviä suuntauksia koskevan objektiivisen 
tiedon tarjoaminen oikeaan aikaan on koko ajan 
tärkeämpää. Uusien huumeiden markkinoilla aineiden 
tarjoajat kiertävät taitavasti huumevalvontaa tuomalla 
nopeasti markkinoille uusia vaihtoehtoja sellaisten 
tuotteiden tilalle, joiden saatavuutta rajoitetaan. Tässä 
luvussa tarkastellaan joitakin sellaisia tietolähteitä ja 
indikaattoreita, jotka auttavat muodostamaan paremman 
käsityksen huumemarkkinoiden uusista suuntauksista 
Euroopassa. Näitä ovat esimerkiksi internet-seuranta 
ja jätevesianalyysi. Lisäksi perehdytään tarkemmin 
varhaisen varoituksen järjestelmän kautta ilmoitettuihin 
uusiin psykoaktiivisiin aineisiin ja esitellään mefedronin 
riskinarvioinnin seurantatoimia. Lopuksi tarkastellaan 
”laillisten huumeiden” tilannetta sekä joidenkin maiden 
ratkaisuja uusien aineiden avoimeen myyntiin. 

Uusia huumausaineita koskeva toiminta 

Euroopan unioni on kehittänyt varhaisen varoituksen 
järjestelmän, jonka kautta voidaan nopeasti reagoida 
uusien psykoaktiivisten aineiden ilmaantumiseen 
Euroopan huumemarkkinoille. Euroopan komissio tarkistaa 
parhaillaan tätä järjestelmää neuvoston päätöksestä 
2005/387/YOS (141) tehtävän vaikuttavuuden arvioinnin 
yhteydessä. 

Uudet psykoaktiiviset aineet 

Vuosina 1997–2010 varhaisen varoituksen järjestelmän 
kautta ilmoitettiin yli 150 uudesta psykoaktiivisesta 
aineesta, joita seurataan parhaillaan. Samaan aikaan 
uusia aineita on tullut markkinoille kiihtyvällä vauhdilla, ja 
kahtena viime vuotena niitä on ilmoitettu ennätysmäärä – 
24 ainetta vuonna 2009 ja 41 vuonna 2010. (142) Monet 
näistä uusista aineista on havaittu testaamalla internetissä 

ja erikoisliikkeissä (esimerkiksi smart shop- / head shop 
-kaupoissa) myytävänä olevia tuotteita.

Useimmat vuonna 2010 tunnistetuista 41 uudesta 
psykoaktiivisesta aineesta ovat synteettisiä katinoneja ja 
synteettisiä kannabinoideja. Vuonna 2010 markkinoilla 
havaittiin 15 uutta katinonijohdannaista, ja synteettiset 
katinonit ovat nyt toiseksi suurin varhaisen varoituksen 
järjestelmässä seurattu aineryhmä fenetyyliamiinien 
jälkeen. Äskettäin ilmoitettujen aineiden luetteloon sisältyy 
myös sekalainen ryhmä muita kemikaaleja, esimerkiksi 
yksi synteettinen kokaiinijohdannainen, yksi luonnollinen 
lähtökemikaali sekä erilaisia synteettisiä psykoaktiivisia 
aineita. Kahden ihmis- ja eläinlääketieteessä käytetyn 
vakiintuneen lääkkeen, fensyklidiinin (PCP) ja ketamiinin, 
johdannaisista ilmoitettiin ensimmäisen kerran 
vuonna 2010. 

Monet markkinoille ilmestyvät uudet aineet 
pohjautuvat sellaisiin lääkkeisiin, joiden väärinkäyttö 
on tunnetusti mahdollista. Tämä on esimerkki siitä, 
miten laittomilla markkinoilla tehtävät innovaatiot 
vaativat lääketeollisuudelta ja päihteitä valvovalta 
sääntelyjärjestelmältä yhteisiä vastatoimenpiteitä. Tämä 
on ennemminkin mahdollinen uhka kuin välitön ongelma, 
mutta koska kehitys on tällä alalla hyvin nopeaa, on 
tärkeää ennakoida tulevia haasteita hyvissä ajoin. 

Riskinarviointi 

Mefedroni (4-metyylimetkatinoni) on ensimmäinen 
katinonijohdannainen, josta tehtiin muodollinen 
riskinarviointi vuonna 2010. Samalla se on ensimmäinen 
uusien toimintaohjeiden (143) mukaisesti arvioitu aine. 
Riskinarvioinnille asetti omat haasteensa paitsi tietojen 
rajallinen saatavuus myös se, että mefedroni on erilainen 
kuin yksikään aiemmin arvioiduista aineista. Arvioinnissa 
voitiin kuitenkin ensimmäisen kerran hyödyntää 
toksikologisia seulontatietoja eräästä kokeellisesta 
tutkimuksesta, johon osallistui ryhmä mefedroninkäyttäjiä, 
joten sen tuloksille saatiin vankempaa näyttöä kuin 
aiemmissa riskinarvioinneissa. 

Luku 8
Uudet huumausaineet ja kehittymässä olevat suuntaukset 

(141) Uusia psykoaktiivisia aineita koskevasta tietojenvaihdosta, riskienarvioinnista ja valvonnasta tehty neuvoston päätös 2005/387/YOS, EUVL L 127, 
20.5.2005.

(142) Katso laatikko ”Varhaisen varoituksen järjestelmässä seurattujen uusien psykoaktiivisten aineiden pääryhmät”. 
(143) Katso laatikko ”Riskinarviointia koskevat ohjeet”.
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(144) 4-metyylimetkatinonin (mefedroni) saattamisesta valvontatoimenpiteiden piiriin 2 päivänä joulukuuta 2010 annettu neuvoston päätös 2010/759/EU, 
EUVL L 322/44, 8.12.2010, s. 44.

(145) Belgia, Tanska, Saksa, Viro, Irlanti, Ranska, Italia, Latvia, Liettua, Luxemburg, Malta, Itävalta, Puola, Romania, Ruotsi, Yhdistynyt kuningaskunta, 
Kroatia ja Norja. 

Riskinarviointiraportin (EMCDDA, 2010e) tulosten 
perusteella Euroopan unionin neuvosto teki 
joulukuussa 2010 päätöksen mefedronin saattamisesta 
valvontatoimenpiteiden ja rikosoikeudellisten seuraamusten 
piiriin koko Euroopassa. (144) Siihen mennessä mefedronia 
koskevia valvontatoimia oli otettu käyttöön jo 18 Euroopan 
maassa. (145) Lopuilla EU:n jäsenvaltioilla on vielä vuosi 
aikaa toteuttaa tarvittavat toimenpiteet.

Mefedronin seuranta
Saatavilla on pieni määrä tietolähteitä, joiden avulla 
mefedronin käyttöä ja saatavuutta Euroopassa voidaan 
yrittää seurata säännöllisesti. Näitä ovat ensisijaisesti 
yökerhoissa kävijöille suunnatut internet-kyselyt sekä 
huumeiden verkkomyynnin tutkiminen. Yhdistyneessä 

kuningaskunnassa ilmestyvän aikakauslehden yökerhoissa 
kävijöille vuonna 2010 suuntaamissa internet-tutkimuksissa 
noin 40 prosenttia vastaajista ilmoitti käyttäneensä 
mefedronia ainakin kerran (2 295 vastaajaa, Dick 
ja Torrance, 2010). Vuonna 2011 tämä osuus oli 
61 prosenttia (2 560 vastaajaa, Winstock, 2011). 
Viimeksi kuluneen kuukauden aikana mefedronia 
käyttäneiden osuus laski 33 prosentista 25 prosenttiin 
samalla aikavälillä. Näiden kyselyjen ei kuitenkaan voida 
katsoa edustavan yökerhoissa kävijöiden laajempaa 
populaatiota. 

Mefedronin saatavuutta verkossa on arvioitu joulukuun 
2009 ja helmikuun 2011 välisenä aikana kuudessa 
EMCDDA:n internet-katsauksessa. Vuoden 2010 
alkupuoliskolla mefedronia oli laajalti ja laillisesti 
saatavilla internetin verkkokaupoista, joissa sitä myytiin 

Varhaisen varoituksen järjestelmässä seurattujen 
uusien psykoaktiivisten aineiden pääryhmät 

Euroopan huumemarkkinoille tulevat uudet psykoaktiiviset 
aineet ovat perinteisesti edustaneet tiettyjä harvoja 
kemikaaliryhmiä. Suurin osa varhaisen varoituksen 
järjestelmään ilmoitetuista aineista kuuluu fenetyyliamiineihin 
ja tryptamiineihin. Viiden viime vuoden aikana markkinoille 
on kuitenkin ilmaantunut uusia aineita entistä useammista 
kemikaaliryhmistä (katso kuvio).

Fenetyyliamiinit käsittävät monia erilaisia aineita, joilla 
voi olla stimuloiva, entaktogeeninen tai hallusinogeeninen 
vaikutus. Niitä ovat esimerkiksi synteettiset aineet amfetamiini, 
metamfetamiini ja MDMA (3,4-metyleenidioksimetamfetamiini) 
sekä luonnossa esiintyvä meskaliini. 

Tryptamiinien ryhmään kuuluvilla aineilla on pääasiallisesti 
hallusinogeenisia vaikutuksia. Tärkeimmät niistä ovat 
dimetyylitryptamiini (DMT), psilosiini ja hallusinogeenisissa 
sienissäkin esiintyvä psilosybiini, jotka ovat luonnollisia 
yhdisteitä, sekä puolisynteettinen lysergihapon 
dietyyliamidi (LSD). 

Piperatsiineja edustavat mCPP (1-(3-klorofenyyli)piperatsiini) ja 
BZP (1-bentsyylipiperatsiini), jotka kuuluvat keskushermostoa 
stimuloiviin aineisiin. 

Katinoneilla on stimuloiva vaikutus. Pääasialliset 
katinonijohdannaiset ovat puolisynteettinen metkatinoni 
sekä synteettiset yhdisteet mefedroni, metyloni ja MDPV 
(3,4-metyleenidioksipyrovaleroni). 

Synteettiset kannabinoidit ovat toiminnallisesti 
samankaltaisia kuin kannabiksen vaikuttava aine delta-9-
tetrahydrokannabinoli (THC). THC:n tapaan niillä voi olla 
hallusinogeeninen, rauhoittava ja masennusta edistävä 
vaikutus. Niitä on löydetty esimerkiksi poltettavista 
yrttihuumeista, kuten spice-tuotteista (katso EMCDDA, 2009d).

Muita varhaisen varoituksen järjestelmään ilmoitettuja aineita 
ovat erilaiset kasviperäiset ja synteettiset psykoaktiiviset 
aineet (esimerkiksi indaanit, bentsodifuranyylit, narkoottiset 
kipulääkkeet, synteettiset kokaiinijohdannaiset, ketamiini ja 
fensyklidiinijohdannaiset), jotka eivät kuulu suoranaisesti 
mihinkään edellä mainituista ryhmistä. Lisäksi on ilmoitettu 
pieni määrä lääkevalmisteita ja -johdannaisia.

Lisätietoja uusista valikoiduista psykoaktiivisista aineista on 
EMCDDA:n huumausaineprofiileissa.

Muut aineet
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Huom.  Euroopan varhaisen varoituksen järjestelmän kautta neuvoston 
päätöksen 2005/387/YOS mukaisesti ilmoitettujen uusien 
psykoaktiivisten aineiden lukumäärä. 

http://www.emcdda.europa.eu/publications/drug-profiles
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(146) Näihin tuotteisiin sisältyvät MDAI (5,6-metyleenidioksi-2-aminoindaani), 5-IAI (5-jodi-2-aminoindaani), MDAT (6,7-metyleenidioksi-2-aminotetraliini), 
5-APB (5-(2-aminopropyyli)bentsofuraani (myydään nimellä ”Benzo fury”), 6-APB (6-(2-aminopropyyli)bentsofuraani), nafyroni (naftyylipyrovaleroni, 
myydään nimellä NRG-1), 4-MEC (4-metyylietkatinoni, myydään nimellä NRG-2) ja metoksetamiini (2-(3-metoksifenyyli)-2-(etyyliamino)
sykloheksanoni). 

(147) 3,4-metyleenidioksipyrovaleroni on pyrovaleronin johdannainen, jota säännellään YK:n vuoden 1971 yleissopimuksen IV luettelossa.
(148) PMA (para-metoksyyliamfetamiini) lisättiin YK:n vuoden 1971 yleissopimuksen IV luetteloon vuonna 1986 ja PMMA:ta (para-

metoksimetyyliamfetamiini) on valvottu EU:ssa vuodesta 2002 lähtien; katso EMCDDA (2003). 

sekä vähittäis- että tukkuerinä. Englannin kielellä 
toteutettu EMCDDA:n internet-katsaus huumeita myyvistä 
verkkokaupoista osoitti mefedronin tarjonnan kohonneen 
huippuunsa maaliskuussa 2010, jolloin sitä myi yhteensä 
77 vähittäismyyjää. Sittemmin mefedronia tarjoavien 
verkkokauppojen määrä on vähentynyt, sillä Euroopan 
maat ryhtyivät huhtikuusta 2010 lähtien asettamaan 
mefedronia valvontaan. Vaikka suurimmassa osassa 
jäsenvaltioita mefedronia on säännelty vuoden 2011 
alusta asti, EMCDDA:n monikielinen internet-katsaus 
osoitti, että sitä on edelleen saatavana verkossa, sillä 
kaikkiaan 23 sivustolla tarjottiin mefedronia Euroopan 
unionissa oleville ostajille. Maaliskuussa 2010 havaituista 
77 verkkokaupasta vain 15 oli toiminnassa vuotta 
myöhemmin, ja niistä vain kaksi myi edelleen mefedronia. 
Lopuissa 13 kaupassa oli tarjolla muita tuotteita, joita 
nimitettiin usein ”tutkimuskemikaaleiksi” tai mainostettiin 
”mefedronin laillisina vaihtoehtoina”. (146) Vuonna 2011 

tehdyssä EMCDDA:n internet-katsauksessa havaittiin 
myös Yhdistyneeseen kuningaskuntaan sijoittautuneiden 
mefedronia myyvien verkkokauppojen lukumäärän 
lisääntyneen selvästi. Vuonna 2011 eniten mefedronia 
tarjoavia verkkokauppoja oli Yhdysvalloissa (kuusi) ja 
sen jälkeen Tšekissä ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa 
(kolme kummassakin). Samana aikana mefedronin 
hinta nousi vuonna 2010 ilmoitetusta 10–12 eurosta 
grammalta 20–25 euroon grammalta vuonna 2011. 

Mefedronin aiheuttamia myrkytys- ja kuolemantapauksia 
seurataan edelleen tiiviisti varhaisen varoituksen 
järjestelmässä. Irlannista ja Yhdistyneestä 
kuningaskunnasta on tullut ilmoituksia mefedronin käytön 
muista kuin kuolemaan johtaneista terveyshaitoista. 
Vuonna 2010 Englannista ilmoitettiin 65 mefedronista 
aiheutuneeksi epäiltyä kuolemantapausta, joista 46:ssa 
löytyi ruumiinavauksessa mefedronia. Aineen esiintyminen 
toksikologisessa näytteessä ei kuitenkaan välttämättä 
merkitse, että se on ollut varsinainen kuolinsyy tai 
kuolemaan vaikuttanut tekijä, joten ilmoituksia mefedroniin 
liittyvistä kuolemantapauksista on tulkittava varoen. 

Muiden aineiden seuranta

Euroopassa ei rutiininomaisesti seurata aineita, joista on 
tehty riskinarviointi, vaikka ne olisi myöhemmin asetettu 
valvontaan. Näistä aineista käytettävissä olevat tiedot 
saadaan pääasiallisesti takavarikoista ja ilmoituksista, 
joita varhaisen varoituksen järjestelmään tehdään 
säänneltyjen aineiden terveydellisistä haittavaikutuksista. 
Muutamat jäsenvaltiot ilmoittivat, että piperatsiineihin 
kuuluvia BZP:tä ja mCPP:tä oli edelleen saatavilla vuosina 
2009 ja 2010. Esimerkiksi Alankomaissa toteutetuissa 
pillerien testausohjelmissa tutkituissa ekstaasitableteissa 
oli usein mCPP:tä. Vuonna 2010 Suomesta ilmoitettiin, 
että 13 ruumiinavauksessa otetuista toksikologisista 
näytteistä oli löytynyt MDPV:tä (147), ja kolme muuta maata 
raportoi kahden fenetyyliamiinin, PMA:n ja PMMA:n (148), 
uudelleenilmaantumisesta. Alankomaissa amfetamiinina 
myytyjen jauheiden todettiin sisältävän jopa 10 prosenttia 
PMA:ta, ja ekstaasina myydyissä tableteissa oli suuri 
PMMA-pitoisuus. Norjassa takavarikoitiin huomattava 
määrä PMMA:ta, ja Itävallassa amfetamiinina myyty 
seos sisälsi 50 prosenttia PMMA:ta. Kaikki maat 
ilmoittivat PMA:han ja PMMA:han liittyvistä äkillisistä 
terveysongelmista ja kuolemantapauksista. Nämä kaksi 

Riskinarviointia koskevat ohjeet 

Vuonna 2008 annettuja uusien psykoaktiivisten aineiden 
riskinarviointia koskevia nykyisiä toimintaohjeita 
sovellettiin ensimmäisen kerran vuonna 2010 mefedronin 
riskinarvioinnissa (EMCDDA, 2010c). Toimintaohjeissa 
määritellään käsitteellinen kehys tieteellisesti perustellun, 
näyttöön pohjautuvan ja oikein ajoitetun arvioinnin 
tekemiselle tilanteessa, jossa on käytettävissä vain 
rajallisesti tietolähteitä. Arvioinnin tärkeimpiä osa-alueita 
ovat aineiden terveydelliset ja sosiaaliset riskit, valmistus 
ja kauppa, järjestäytyneen rikollisuuden osallisuus sekä 
valvontatoimien mahdolliset seuraukset. 

Toimintaohjeissa käsitellään kaikkia niitä tekijöitä, jotka 
YK:n vuosien 1961 ja 1971 yleissopimusten mukaan 
riittävät perusteeksi aineen asettamiselle kansainväliseen 
valvontaan. Lisäksi ohjeissa otetaan käyttöön uusi 
asiantuntijalausuntoihin perustuva puolikvantitatiivinen 
pisteytysjärjestelmä. Ohjeissa on huomioitu riskin 
määritelmän molemmat puolet: sekä haitallisen tapahtuman 
todennäköisyys (joka yleensä määritellään ”riskiksi”) että 
sen vakavuus (joka yleensä määritellään ”vaaraksi”). Muita 
ohjeissa tarkasteltuja aiheita ovat käytön levinneisyys, 
aineen mahdolliset hyödyt ja riskit riippumatta sen 
oikeudellisesta asemasta jäsenvaltioissa sekä aineen 
vertailu paremmin tunnettuihin huumeisiin. 

Myös Maailman terveysjärjestö (WHO) hyväksyi vuonna 
2010 tarkistetut ohjeet kansainväliseen valvontaan 
asetettavien psykoaktiivisten aineiden tarkastelusta (WHO, 
2010b). 
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(149) Katso laatikko ”Ei niinkään ‘laillisia’ huumeita”.
(150) Bulgariaksi, englanniksi, espanjaksi, hollanniksi, italiaksi, kreikaksi, latviaksi, maltaksi, portugaliksi, puolaksi, ranskaksi, romaniaksi, ruotsiksi, 

saksaksi, slovakiksi, tanskaksi, tšekiksi ja unkariksi.

ainetta ovat huomattavan toksisia, ja niiden tiedetään 
aiheuttaneen aiemmin yliannostuskuolemia. 

”Lailliset huumeet”
Uusia psykoaktiivisia aineita on 1980-luvulta lähtien 
nimitetty design-huumeiksi, tosin viime vuosina ne on 
tunnettu paremmin ”laillisina huumeina”. ”Laillisilla 
huumeilla” tarkoitetaan laajaa joukkoa sääntelemättömiä 
psykoaktiivisia yhdisteitä tai tällaisia yhdisteitä 
sisältäviä valmisteita, joita markkinoidaan laillisina 
vaihtoehtoina tunnetuille säännellyille aineille. Tavallisesti 
niitä myydään internetissä, smart shop -kaupoissa tai 
huumeidenkäyttövälineitä myyvissä head shop -liikkeissä. 
Ryhmään sisältyy monenlaisia tuotteita synteettisistä 
aineista kasviperäisiin sekoituksiin ja valmisteisiin, 
yrttihuumeisiin, ”bilepillereihin” ja ”tutkimuskemikaaleihin”, 
joista monet on varta vasten kehitetty huumevalvonnan 
kiertämiseksi. ”Laillisen huumeen” käsite on jo 
sinänsä ongelmallinen, vaikka sitä käytetäänkin aivan 
yleisesti. (149) 

Levinneisyys ja saatavuus internetissä

Muutamassa tutkimuksessa on tietoja ”laillisten 
huumeiden” (koko aineryhmän tai jonkin siihen kuuluvan 
yksittäisen aineen) käytön levinneisyydestä Euroopassa. 
Vuonna 2008 Puolassa 18-vuotiaiden opiskelijoiden 
parissa tehdyssä tutkimuksessa 3,5 prosenttia vastaajista 
ilmoitti käyttäneensä ”laillisia huumeita” ainakin 
kerran. Vuonna 2010 tehdyssä seurantatutkimuksessa, 
johon osallistui 1 260 opiskelijaa, tämä osuus oli 
noussut 11,4 prosenttiin. Vuonna 2008 opiskelijoista 
2,6 prosenttia ilmoitti käyttäneensä ”laillisia huumeita” 
viimeksi kuluneen vuoden aikana. Vuonna 2010 määrä oli 
noussut jo 7,2 prosenttiin. Viimeksi kuluneen kuukauden 
aikana käyttäneiden osuus kuitenkin laski vuonna 2008 
ilmoitetusta 1,5 prosentista 1,1 prosenttiin vuonna 
2010. Tšekissä, Irlannissa ja Espanjassa aiotaan tehdä 
vuonna 2011 jatkotutkimuksia ”laillisten huumeiden” 
levinneisyydestä.

EMCDDA seuraa ”laillisten huumeiden” saatavuutta 
verkossa säännöllisesti tehtävillä kohdennetuilla internet-
katsauksilla, joista viimeisin tehtiin 18:lla EU:n virallisella 
kielellä (150), joita puhuu äidinkielenään 97 prosenttia EU:n 
väestöstä, sekä venäjäksi ja ukrainaksi. Termin ”lailliset 
huumeet” lisäksi tutkimuksissa käytettiin hakusanana 
termejä ”yrttihuumeet” (spice, kratom ja salvia), ”GBL” 
(gammabutyrolaktoni) ja ”hallusinogeeniset sienet”. 
Vuonna 2011 tehdyssä internet-katsauksessa löydettiin 

314 ”laillisia huumeita” myyvää verkkokauppaa, jotka 
toimittivat tuotteita vähintään yhteen EU:n jäsenvaltioon. 
Verkkokauppojen alkuperämaan selvittäminen on 
vaikeaa, mutta yhteystietojen, maatunnusten, valuutan ja 
lähetystietojen kaltaisten määritteiden perusteella yleisin 
alkuperämaa näytti olevan Yhdistynyt kuningaskunta 
(kuvio 20). Liittymän kieli oli yleensä englanti, jota käytti 
83 prosenttia vuonna 2011 tutkituista verkkokaupoista. 
Kratom ja salvia olivat kaksi yleisimmin tarjottua ”laillista 
huumetta”. Kratomia oli saatavana 92:ssa ja salviaa 
72 verkkokaupassa. 

Spicen kaltaisten tuotteiden saatavuus internetissä 
laski edelleen vuonna 2011, sillä aineita myi enää 12 
verkkokauppiasta, kun kauppoja vuonna 2010 oli 21 
ja vuonna 2009 jopa 55. Noin 3 gramman pakkaus 
spice-tuotetta maksoi 12–18 euroa vuonna 2011, kun 
hinta vuonna 2009 oli noin 20–30 euroa. Saatavuuden 

Ei niinkään ”laillisia” huumeita 

Käsitettä ”lailliset huumeet” käytetään usein 
yleisnimityksenä sellaisille psykoaktiivisille aineille, joita ei 
säännellä huumausainelainsäädännössä. Näiden aineiden 
luonnehtiminen laillisiksi voi kuitenkin olla virheellistä ja 
harhaanjohtavaa, sillä moniin niistä sovelletaan lääke- tai 
elintarviketurvallisuuslakia. 

EU:n tuoteturvallisuusdirektiivissä valmistajat velvoitetaan 
saattamaan markkinoille ainoastaan turvallisia 
tuotteita. Turvallisella tuotteella tarkoitetaan tuotetta, 
joka kohtuudella ennakoitavissa käyttöolosuhteissa ”ei 
aiheuta vaaraa tai aiheuttaa tuotteen käyttöön nähden 
sellaista mahdollisimman vähäistä vaaraa, jota voidaan 
pitää hyväksyttävänä ja joka takaa korkean suojelun 
tason ihmisten turvallisuuden ja terveyden osalta”, kun 
otetaan huomioon tuotteen ominaisuudet, tuotemerkinnät, 
varoitusmerkinnät ja käyttöohjeet. Kenties osittain 
tämän seurauksena yhä useammat verkkokaupat ovat 
alkaneet liittää tuotteisiinsa terveysvaroituksia. Direktiivin 
mukaan jakelijoiden kuuluu myös ilmoittaa toimivaltaisille 
viranomaisille tuotteidensa vakavista vaaroista sekä 
niiden torjumiseksi toteuttamistaan toimenpiteistä. Näiden 
säännösten laiminlyönnistä voi seurata vankeusrangaistus.

Euroopassa uusien huumeiden myynti on yhtä laitonta 
kuin muidenkin sellaisten tuotteiden, joita ei ole 
testattu ja joiden pakkausmerkinnät ovat virheellisiä. 
”Laillisten huumeiden” myyntiä voidaankin yrittää estää 
kuluttajansuojalakeihin perustuvilla toimenpiteillä. 
Esimerkiksi Italiassa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa 
toimittajilta takavarikoitiin spice-tuotteita ja mefedronia 
virheellisten pakkausmerkintöjen takia, ja Puolassa 
terveysviranomaiset sulkivat 1 200 huumausainevälineitä 
myyvää ”head shop” -liikettä vuonna 2010. 
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ja hinnan samanaikainen lasku voi viitata siihen, että 
markkinoille on tullut uusia kilpailevia huumeita. 

Uusien huumeiden avoimen myynnin 
valvonta 
Uusien huumeiden nopea leviäminen on saanut 
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. Tämän johdosta ne joutuivat 
työstämään huolellisesti kyseisten aineiden oikeudellista 
määritelmää. Irlannin lainsäädännössä määritelmä 
käsittää voimassa olevassa lainsäädännössä erikseen 
sääntelemättömät psykoaktiiviset aineet, joilla on 
keskushermostoa stimuloiva tai depressoiva vaikutus 
ja jotka voivat aiheuttaa hallusinaatioita, riippuvuutta 
tai merkittäviä motoriikan, ajattelun tai käyttäytymisen 
häiriöitä. Lääkkeet ja elintarvikkeet, eläinlääkkeet, 
alkoholijuomat ja tupakka jäävät määritelmän 

ulkopuolelle. Puolan lainsäädännössä puolestaan 
viitataan ”korvaaviin huumeisiin”. Ne määritellään 
aineiksi tai kasveiksi, joita käytetään säänneltyjen 
huumeiden sijasta tai samaan tarkoitukseen kuin 
näitä huumeita ja joiden valmistusta tai markkinoille 
saattamista ei säännellä erillisillä määräyksillä. Puolan 
laissa ei mainita, pidetäänkö korvaavia huumeita 
haitallisina.

Irlannissa lain täytäntöönpanija on poliisi. Ylemmät 
poliisiviranomaiset voivat antaa säännöksiä rikkoneelle 
myyjälle varoituksen; jos myyjä ei noudata varoitusta, 
tälle haetaan tuomioistuimesta kieltomääräys. Myynnistä, 
mainonnasta ja kieltomääräyksen noudattamatta 
jättämisestä voi saada enintään viiden vuoden 
vankeusrangaistuksen. Puolassa lain panee täytäntöön 
valtion terveysviranomainen. Korvaavien huumeiden 
valmistuksesta tai niiden markkinoille saattamisesta 
määrätään ankara sakko, ja niiden mainonnasta voi 
saada enintään vuoden vankeusrangaistuksen. Valtion 
terveystarkastajat voivat kieltää korvaavan huumeen 
myynnin enintään 18 kuukaudeksi arvioidakseen sen 
turvallisuuden, jos heillä on perusteltu syy epäillä, 
että aine vaarantaa käyttäjän hengen tai terveyden. 
Jos huume todetaan haitalliseksi, jakelija maksaa 
turvallisuusarvioinnin kustannukset. Tarkastajilla on 
myös oikeus sulkea myyjän toimitilat enintään kolmeksi 
kuukaudeksi. Uusien psykoaktiivisten aineiden käyttö ei 
kummassakaan maassa ole rangaistavaa.

Kuvio 20: Internet-katsaukset ”laillisia huumeita” myyviin 

verkkokauppoihin vuosina 2010 ja 2011: kauppojen oletetut 
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Huom. Kuvioon sisältyvät vain jäsenvaltiot, joissa oli vähintään 
kaksi verkkokauppaa vuosina 2010 ja 2011. Ensimmäisessä 
romanian kielellä tehdyssä haussa vuonna 2011 löytyi 
13 Romaniassa sijaitsevaa verkkokauppaa. 

Uusien säänneltyjen psykoaktiivisten aineiden 
valvonta

Yhdistyneen kuningaskunnan poliisivoimille jaettiin 
vuonna 2010 yksityiskohtaiset ohjeet äskettäin valvontaan 
asetettujen psykoaktiivisten aineiden, erityisesti 
synteettisten kannabinoidien, piperatsiinien ja katinonien 
sekä GBL:n ja 1,4-butaanidiolin sääntelystä (ACPO, 
2010). Ohjeissa annetaan tietoa näiden huumeiden 
ulkoasusta, käyttötavoista, vaikutuksista ja riskeistä sekä 
niiden käsittelystä. Lisäksi suositellaan johdonmukaista 
kansallista lähestymistapaa näiden aineiden hallussapidon 
ja jakelun valvontaan. Ohjeissa korostetaan, että aineiden 
tunnistaminen edellyttää rikosteknistä analyysia ja 
vaatimusten mukaista näyttöä. Samalla painotetaan poliisin 
ja paikallisviranomaisten yhteistyön merkitystä head shop 
-liikkeiden valvonnassa. Poliisia kehotetaan kiertämään 
head shop -liikkeissä keräämässä tietoa ja tiedottamassa 
aineiden valvonnasta omistajille sekä antamaan näille 
tilaisuus luovuttaa pois säänneltyjä aineita. Tähän 
tarkoitukseen suositellaan vakiomuotoista kirjettä, jossa 
liikkeen omistajaa kehotetaan tarkistamaan toteuttamansa 
toimenpiteet ja varmistamaan, että ne ovat lainsäädännön 
mukaisia. 
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Jätevesianalyysi 

Jätevesianalyysi (tai jätevesiepidemiologia) on nopeasti 
kehittyvä tieteellinen menetelmä, jonka avulla pystytään 
seuraamaan laittomien huumeiden kulutuksen suuntauksia 
väestössä. 

Analyyttisen kemian viimeaikainen kehitys mahdollistaa sen, 
että jätevedestä voidaan erottaa virtsaan erittyvien laittomien 
huumeiden hajoamistuotteet jo hyvin alhaisina pitoisuuksina. 
Tätä voitaisiin verrata koko väestöltä (kunkin yksittäisen 
käyttäjän sijasta) otettuun laimennettuun virtsanäytteeseen. 
Jätevedestä mitattujen hajoamistuotteiden määrät voidaan 
tietyin edellytyksin suhteuttaa koko väestöön laittomien 
huumeiden kulutuksen laskemiseksi.

Alkuvaiheessa tutkimuksissa keskityttiin kokaiinin ja sen 
hajoamistuotteiden erottamiseen jätevedestä. Viimeaikaisissa 

analyyseissa on tuotettu arvioita kannabiksen, amfetamiinin, 
metamfetamiinin, heroiinin ja metadonin pitoisuuksista. 
Myös harvinaisempien huumausaineiden, kuten ketamiinin ja 
uusien psykoaktiivisten aineiden, tunnistaminen on edennyt 
lupaavasti. 

Tätä työkenttää kehitetään monitieteisesti ja siihen 
on saatu merkittäviä panoksia monilta eri aloilta, 
joita ovat analyyttinen kemia, fysiologia, biokemia, 
jätevesitekniikka ja perinteinen huume-epidemiologia. 
Vuonna 2011 jätevesianalyysista järjestetyssä EMCDDA:n 
asiantuntijakokouksessa todettiin tällä alalla työskentelevän 
ainakin 18 tutkimusryhmää 13:sta Euroopan maasta. 
Nykyisin tässä tutkimuslinjassa ovat etusijalla yhdenmukaisten 
näytteenottomenetelmien ja -välineiden kehittäminen sekä alan 
menettelyohjeiden laatiminen.
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Tietoja EMCDDA:sta
Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus 
(EMCDDA) on yksi Euroopan unionin erillisvirastoista. Lissabonissa 
sijaitseva keskus perustettiin vuonna 1993, ja se on huumausaineita ja 
niiden väärinkäyttöä koskevien monipuolisten tietojen keskeinen lähde 
Euroopassa.

EMCDDA kerää, analysoi ja levittää tosiasioihin perustuvaa, objektiivista, 
luotettavaa ja vertailukelpoista tietoa huumausaineista ja 
huumausaineriippuvuudesta. Näin se pyrkii antamaan julkisuuteen 
tosiasioihin perustuvan kokonaiskuvan huumausaineiden käytöstä 
Euroopassa.

Keskuksen julkaisut ovat ensisijainen tietolähde useille eri kohderyhmille, 
kuten poliitikoille ja heidän neuvonantajilleen, huumeasioiden parissa 
työskenteleville ammattilaisille sekä laajemmasta näkökulmasta 
tiedotusvälineille ja suurelle yleisölle.

Vuosiraportissa EMCDDA esittää vuotuisen katsauksen huumausaineiden 
käytön ja tarjonnan tilanteeseen EU:ssa. Siten vuosiraportti on keskeinen 
hakuteos niille, jotka tarvitsevat ajantasaista tietoa huumeista Euroopassa.
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