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Lukijalle

Tämä aineisto-opas on osa Tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1254. Oppaan alus-
sa on tiedot aineiston sisällöstä, aineiston rakenteesta ja keruusta sekä luettelo julkaisuista, jois-
sa aineistoa on käytetty. Opas sisältää myös aineiston keräämisessä käytetyt dokumentit, esi-
merkiksi mahdolliset haastattelukysymykset, kirjoitusohjeet, tutkimuskutsut, litterointiohjeet
tai virikemateriaalit. Tekstiaineistoista mukana on usein lisäksi aineistonäyte, josta selviää esi-
merkiksi käytetty litterointitaso.

Liitteenä olevat aineistoon kuuluvat dokumentit on tarvittaessa anonymisoitu. Kaikki oppaan
sisältämät aineiston keräämisessä käytetyt dokumentit toimitetaan asiakkaalle aineiston latauk-
sen yhteydessä myös erillisinä tiedostoina

Aineistoon ja sen tekijöihin tulee viitata asianmukaisesti kaikissa julkaisuissa ja esityksissä,
joissa aineistoa käytetään. Tietoarkiston antaman malliviittaustiedon voi merkitä lähdeluette-
loon sellaisenaan tai sitä voi muokata julkaisun käytäntöjen mukaisesti. Malliviittaus:

Räty, Reetta (Helsingin Sanomat): Huumekysely 2000 [sähköinen tietoaineisto].
Versio 1 (2004-08-19). Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja]. http://urn.fi/
urn:nbn:fi:fsd:T-FSD1254

Tietoarkistoon on lähetettävä viitetiedot kaikista julkaisuista, joissa käyttäjä hyödyntää aineis-
toa. Aineiston alkuperäiset tekijät ja tietoarkisto eivät ole vastuussa aineiston jatkokäytössä tuo-
tetuista tuloksista ja tulkinnoista.
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Luku 1

Aineiston kuvailu

1.1 Aineiston otsikot ja datan versio

Aineiston nimi: Huumekysely 2000

Aineiston nimi englanniksi: Drug Use Survey 2000

Aineisto-opas on luotu aineiston versiosta 1 (19.8.2004).

1.2 Sisällön kuvaus

Tekijät

Räty, Reetta (Helsingin Sanomat. Nyt-liite)

Aineiston tekijänoikeudet

Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.

Aineiston luovuttaja

Helsingin Sanomat. Nyt-liite (Sanoma Osakeyhtiö)

Aineisto luovutettu arkistoon

28.3.2003

Asiasanat

huumeet; huumeet – käyttö; huumeongelmat; huumepolitiikka; narkomaanit; psyykkiset vaiku-
tukset; päihdetyö; päihteet; päihtymys; terveysvaikutukset
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1. Aineiston kuvailu

Tieteenala / Aihealue

OKM:n tieteenalaluokitus: Lääke- ja terveystieteet; Yhteiskuntatieteet

CESSDAn luokitus: Terveyskäyttäytyminen

Sarjakuvaus

Tämä aineisto kuuluu sarjaan:

Aineistot, jotka eivät kuulu sarjaan

Yksittäiset aineistot, jotka eivät kuulu mihinkään sarjaan.

Sisällön kuvaus

Vuonna 2000 Helsingin Sanomien Nyt-liitteen huumekyselystä tehty aineisto. Kysely suunnat-
tiin ihmisille, jotka ovat joskus kokeilleet huumeita - vaikka vain kerran- tai käyttävät jotakin
tai joitakin huumeiksi luokiteltuja aineista säännöllisesti. Aineistossa on mukana 582 henkilön
vastaukset seuraaviin kysymyksiin:

Kuulutko kannabisyhdistykseen? Minkälaista musiikkia kuuntelet mieluiten? Missä vietät mie-
luiten lauantai-illan? Tupakoitko? Käytätkö alkoholia? Kuinka usein? Mitä huumeita olet käyt-
tänyt ja miten? Millä nimillä kutsut käyttämiäsi huumeita? Kuinka usein olet käyttänyt em.
huumeita? Kuinka paljon käytät rahaa huumeisiin kuukaudessa? Kuvaile oloasi huumeiden vai-
kutuksen alaisena: Uskotko, etta on olemassa mietoja ja vahvoja huumeita?/ Jos uskot, mitä ne
ovat? Ketkä tietävät, että olet käyttänyt / käytät huumeita? Mitä huumeita et missään oloissa ha-
luaisi kokeilla? Hyväksyisitkö lapsesi huumeiden käytön kokeilemisen? Oletko tuntenut itseäsi
päihdeongelmaiseksi? Oletko hakenut apua päihdeongelmaan? Mistä? Kumpi on terveydelle
vaarallisempaa, huumeet vai alkoholi? Miksi? Onko mielessäsi vielä jotain, jota haluaisit sanoa
huumeisiin ja niiden käyttöön liittyen?

1.3 Aineiston rakenne ja keruu

Maa: Suomi

Kohdealue: Suomi

Havainto/aineistoyksikkötyyppi: Henkilö

Perusjoukko/otos: Huumeita kokeilleet tai käyttävät Helsingin Sanomien Nyt-liitteen lukijat

Aineistonkeruun ajankohta: 11.8.2000 – 9.9.2000

Kerääjät: Räty, Reetta (Helsingin Sanomat. Nyt-liite)

Aineiston tuottajat: Sanoma Osakeyhtiö

Aineistonkeruun tekniikka: Itsetäytettävä lomake: verkkolomake

Keruuväline tai -ohje: Puolistrukturoitu lomake
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1.4. Aineiston käyttö

Aineiston ajallinen kattavuus: 2000

Tutkimuksen aikaulottuvuus: Poikkileikkausaineisto

Havainto/aineistoyksiköiden valinta: Ei-todennäköisyysotanta: itsestään muotoutunut näyte

Kysely on suunnattu kaikille Nyt-liitteen lukijoille, joista halukkaat ovat siihen vastanneet.

Aineiston määrä: Html- ja rtf-tiedostot (yhteensä n. 350 tekstisivua)

1.4 Aineiston käyttö

Aineiston käytössä huomioitavaa

Erilliset aihetta koskevat lukijakirjeet ja paperilomakkeelle täytetyt lukijavastaukset puuttuvat
aineistosta. Internetin kautta toteutetuissa kyselyissä ei ole mahdollista kontrolloida, vastaavat-
ko yksittäiset ihmiset kyselyyn vain kerran.

Julkaisut

Lindholm, Jari & Grünthal, Kaja & Palmén, Joanna & Räty, Reetta (2000). Maailma pilvessä.
Helsingin Sanomat, Viikkoliite Nyt 41/2000, 14-19.

Ajantasainen julkaisuluettelo aineiston kuvailun yhteydessä osoitteessa

https://services.fsd.uta.fi/catalogue/FSD1254

Aineiston sijainti

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Käyttöoikeudet

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.
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Liite A

Kyselylomake
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KYSELYLOMAKE

Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa

FSD1254 Huumekysely 2000

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä.

Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

QUESTIONNAIRE

This questionnaire is part of the following dataset, archived at the Finnish Social Science Data
Archive:

FSD1254 Drug Use Survey 2000

If this questionnaire is used or referred to in any publication, the source must be acknowledged
by means of an appropriate bibliographic citation.

More information: http://www.fsd.uta.fi/



FSD1254 Huumekysely 2000

Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua tutkimusaineistoa. Sitä hyödyntävien tulee viitata siihen
seuraavasti:

Huumekysely 2000 [elektroninen aineisto]. Räty, Reetta (Nyt-liite, Helsingin Sanomat) [tekijä].
Tampere : Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja], 2003.

Lisätietoja: URL: http://www.fsd.uta.fi/aineistot.html

HELSINGIN SANOMIEN NYT-LIITTEEN HUUMEKYSELY

Tämä kysely on tarkoitettu ihmisille, jotka ovat joskus kokeilleet huumeita - vaikka vain kerran - tai käyttävät jotakin
tai joitakin huumeiksi luokiteltuja aineita säännöllisesti. Kyselyyn vastataan nimettömänä, mutta kerrothan silti
vastauksessa ikäsi ja ammattisi tai alasi. Lähetä kysely mahdollisimman nopeasti Nyt-liitteeseen vastauskuoressa.
Kyselyn tulokset julkaistaan syksyllä Nyt-viikkoliitteessä. Jatka vastauksia tarvittaessa kääntöpuolelle. Kiitos jo
etukäteen!

Olen mies nainen Ikä:____________ Ammatti:_____________________________________________

Opiskelen, missä?_________________________________________________________________________________

Minulla on omistusasunto auto osakkeita vene moottoripyörä internet-yhteys kotona

Kenen kanssa asut?_______________________________________________________________________________

Mitä puoluetta äänestit viime eduskuntavaaleissa?_______________________________________ En äänestänyt

Kuulutko kannabisyhdistykseen? Kyllä En

Pidän huolta kunnostani lenkkeilemällä kuntosalilla aerobikissä tanssimalla joogaan laskettelen

golfaan en kuntoile muuten, miten?______________________________________________________________

Minkälaista musiikkia kuuntelet mieluiten?__________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

Missä vietät mieluiten lauantai-illan?_______________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

Tupakoitko?____________ Käytätkö alkoholia? Kuinka usein?____________________________________

Mitä huumeita olet käyttänyt ja miten?

amfetamiini________________________ marihuana_______________________ hasis_______________________

ekstaasi___________________________ heroiini_________________________ kokaiini_____________________

muuta, mitä?_____________________________________________________________________________________



Millä nimillä kutsut käyttämiäsi huumeita?___________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Kuinka usein olet käyttänyt em. huumeita?

Kokeillut kerran tai pari Käyttänyt useita kertoja Käytän säännöllisesti, kuinka usein?______________

Milloin ja mitä huumetta käytit viimeksi?

Viikon sisällä, mitä?______________________________________________________________________________

Kuukauden sisällä, mitä?__________________________________________________________________________

Vuoden sisällä, mitä?_____________________________________________________________________________

Vuosikausia sitten, milloin, missä ja mitä?____________________________________________________________

Kuinka paljon käytät rahaa huumeisiin kuukaudessa?_________________________________________________

Miksi olet käyttänyt / käytät huumeita? (Rastita kaikki oikeat vaihtoehdot.)

Kaverit suostuttelivat Käytän mieluummin huumeita kuin alkoholia

Halusin kokeilla kerran sitäkin Tuli sopiva tilaisuus

Halusin jännitystä elämääni Huumeista tulee hyvä olo

Olin utelias Halusin nähdä miten pääni ja kroppani reagoivat

Halusin pääni sekaisin Halusin irti todellisuudesta

En pidä huumeita kummempana asiana Minulla on/oli itsetuhoisia ajatuksia
kuin alkoholia tai tupakkaa.

Muusta syystä, miksi?_____________________________________________________________________________

Millainen on olosi käyttämiesi huumeiden vaikutuksen alaisena?
(Arvioi kaikkia kohtia asteikolla 1-10, 1= ei pidä lainkaan paikkansa, 10 = pitää täysin paikkansa)

Miellyttävä Energinen Itsetuhoinen

Epämiellyttävä Apaattinen Rakastunut

Rauhallinen Mietteliäs Huoleton

Pelokas Avoin Rento

Ahdistunut Sulkeutunut Normaali

Hermostunut Epätodellinen

Levollinen Itsevarma

Kuvaile omin sanoin oloasi huumeiden vaikutuksen alaisena.___________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________



Kenen kanssa ja minkälaisessa tilanteessa olet käyttänyt / käytät huumeita?

Yksin Valmistautuessa ravintolailtaan Rockfestivaaleilla

Kavereiden kanssa Illanistujaisissa jonkun kotona Teknoraveissa

Kotona Kaupungilla Muuten, miten?_____

Ravintolassa Kotona työpäivän päätteeksi ___________________

Mistä olet saanut huumeita?

Ystävien kautta Sieltä täältä

Tuntemattomilta Kasvatan itse

Ostan säännöllisesti samoilta henkilöiltä En halua kertoa

Onko huumeiden hankkiminen helppoa? Kyllä Ei

Paljonko olet maksanut käyttämistäsi huumeista?_____________________________________________________

Oletko ollut töissä huumeiden vaikutuksen alaisena Kyllä Ei

Uskotko, että on olemassa mietoja ja vahvoja huumeita? Kyllä En

Jos uskot, mitä ne ovat?

Miedot__________________________________________________________________________________________

Vahvat__________________________________________________________________________________________

Pelkäätkö jääväsi kiinni huumeiden käytöstä? Kyllä Ei

Oletko saanut rangaistusta huumausaineiden käytöstä? Kyllä Ei

Jos kyllä, minkälaisen?____________________________________________________________________________

Ketkä tietävät, että olet käyttänyt / käytät huumeita?___________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Kenelle voisit kertoa käyttäväsi / käyttäneesi huumeita?

Äidillesi Ventovieraalle ravintolassa Lääkärille

Isällesi Työkavereille Kenelle tahansa

Puolisolle / tyttö-tai poikaystävälle Internetin keskusteluryhmässä En kerro kenellekään
tapaamalleni henkilölle

Parhaalle ystävällesi



Mitä huumeita et missään oloissa haluaisi kokeilla?____________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Hyväksyisitkö lapsesi huumeiden käytön tai kokeilemisen? Kyllä Ei

Miksi?__________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Kuvaile suhtautumistasi seuraaviin väittämiin asteikolla 1-10. (1 = ei lainkaan samaa mieltä, 10= täysin samaa mieltä)

___Kannatan mietojen huumeiden laillistamista ja verottamista. ___Elämässä on kokeiltava kaikenlaista, myös huumeita.

___Huumeiden käyttö on jokaisen oma asia. ___Yhteiskunnan olisi puututtava huumeongelmaan
tehokkaammin.

___Olen huolestunut huumeiden käytön lisääntymisestä. ___Joitakin huumeita käyttäneiden kynnys siirtyä rankempiin
aineisiin kasvaa.

___Olen huolestunut huumerikollisuuden kasvusta. ___Huumeiden käytön vaaroista ei tiedoteta tarpeeksi.

Oletko tuntenut itseäsi päihdeongelmaiseksi? Kyllä En

Oletko hakenut apua päihdeongelmaan? Kyllä Ei Mistä?__________________________________

________________________________________________________________________________________________

Onko apua ollut helppo saada? Kyllä Ei

Kumpi on terveydelle vaarallisempaa? huumeet alkoholi Miksi?_______________________________

________________________________________________________________________________________________

Mitä seuraavista asioista pelkäät? (merkitse viisi asiaa järjestyksessä, 1 = pelkään eniten)

___en pääse eroon huumeista, vaikka haluaisin ___hallitsematon huumekokeilu

___lapsestani tulee henkisesti tai fyysisesti alikehittynyt ___huume on muuta kuin mitä luulen sen olevan

___saan flash backeja ___vahingoitan itseäni tai muita huumaantuneen

___menetän työni ___jään kiinni huumeista

___menetän järkeni ___läheiseni saavat tietää, että käytän / olen käyttänyt
huumeita

___kuolen yliannostukseen ___muuta, mitä?____________________________________

Onko mielessäsi vielä jotain, jota haluaisit sanoa huumeisiin ja niiden käyttöön liittyen?

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Suurkiitos vaivannäöstäsi!



Liite B

Aineistonäyte
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FSD1254 HUUMEKYSELY 2000

FSD1254 DRUG USE SURVEY 2000

Tämä dokumentti on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tut-
kimusaineistoa.

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä.

Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

This document forms a part of the above mentioned dataset, archived at the Finnish Social
Science Data Archive.

If the document is used or referred to in any way, the source must be acknowledged by means
of an appropriate bibliographic citation.

More information: http://www.fsd.uta.fi/

Detta dokument utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhälls-
vetenskapliga dataarkiv.

Om dokument är utnyttjat eller refererat till måste källan anges i form av bibliografisk referens.

Mer information: http://www.fsd.uta.fi/



 

 

8/Lomake 8: nainen, 29, ylempi toimihenkilö, 

 

 

Kuulutko kannabisyhdistykseen? en 

Minkälaista musiikkia kuuntelet mieluiten? Rolling Stones, Beatles, Doors, klassista musiikkia 

Missä vietät mieluiten lauantai-illan? Hyvien ystävien seurassa hyvää ruokaa ja viiniä nauttien. 

Tupakoitko? Kyllä. 

Käytätkö alkoholia? Kuinka usein? Käytän vähän. 1-2 kertaa kuussa. 

Mitä huumeita olet käyttänyt ja miten? 
/amfetamiini. Kyllä. "Pommina" ja nenän kautta. Kokeilin kerran, ei kiinnostanut kokeilla uudelleen.  

/ekstaasi. Kyllä. Nappina. Kokeilin kerran, ei kiinnostanut kokeilla uudelleen.  

/hasis. Kyllä. Polttamalla.  

/heroiini. EI!!!  

/kokaiini. Kyllä. Nenään nuuskaamalla. Kokeilin kerran, ei kiinnostanut kokeilla uudelleen.  

/marihuana. Kyllä. Polttamalla.  

/muuta, mitä? Sieniä. Silokkeja, vaikutus oli ihan positiivinen. Aion kokeilla uudelleen.  

Millä nimellä kutsut käyttämiäsi huumeita Ihan oikeilla nimillä, yleisnimenä kannabistuotteista käytän sanaa 

pilvi. 

Kuinka usein olet käyttänyt em. huumeita? Säännöllisesti Poltan hasista tai marihuanaa lähes päivittäin, pari 

kertaa vuodessa pidän kuukauden mittaisen tauon, eikä se ole koskaan ollut vaikeaa. En koe olevani koukussa, voin 

todellakin olla polttamatta pitkiäkin aikoja jos tarve vaatii.  

Kuinka paljon rahaa käytät huumeisiin kuukaudessa? Vaikea arvioida, ehkä n. 500-1000. 

Kuvaile oloasi huumeiden vaikutuksen alaisena? Rentoutunut, miellyttävä ja tasapainoinen olo, hyväntuulinen ja 

sosiaalinen. Täysin erilainen olotila kuin alkoholin vaikutuksen alaisena. Ei tule paha olo eikä mene muisti. 

Uskotko, että on olemassa mietoja ja vahvoja huumeita? Jos uskot, mitä ne ovat?/ miedot: Hasis ja marihuana. 

Voitaisiin laillistaa. 

Uskotko, että on olemassa mietoja ja vahvoja huumeita? Jos uskot, mitä ne ovat?/ vahvat: Kaikki muut, ne 

tulisi edelleen kieltää. 

Ketkä tietävät, että olet käyttänyt / käytät huumeita? Suurin osa ystävistä. 

Mitä huumeita et missään oloissa haluaisi kokeilla? "Tajuntaa laajentavia", kuten LSD. Heroiinia ei ikinä, eikä 

muitakaan suonensisäisiä. 

Oletko tuntenut itsesi päihdeongelmaiseksi? Ei 

Oletko hakenut apua päihdeongelmaan? Ei 

Kumpi on terveydelle vaarallisempaa? alkoholi 

Miksi? Huono kysymys, huumeita on niin erilaisia, tarkoitan vastauksessani kannabistuotteita. 

Onko mielessäsi vielä jotain, jota haluaisit sanoa huumeisiin ja niiden käyttöön liittyen? On. Varsinkin 

poliittiset päättäjät aivät tunnu ymmärtävän eroa esim. hasiksen ja heroiinin välillä, vaan rinnastavat nämä täysin 

erilaiset aineet. En koe olevani huono ihminen tai rikollinen, koska käytän kannabistuotteita. En myöskään usko 

"porttiteoriaan". 

 

 

9/Lomake 9: mies, 21, - 

 

 

Kuulutko kannabisyhdistykseen? en 

Minkälaista musiikkia kuuntelet mieluiten? ambient/techno/funk 

Missä vietät mieluiten lauantai-illan? kotona 

Tupakoitko? en 

Käytätkö alkoholia? Kuinka usein? kerran pari vuodessa 

Mitä huumeita olet käyttänyt ja miten? 
/hasis. kyllä, piipussa/sätkässä/jugurtissa/teessä/kaakaossa/bongissa/älyämpärissä/hookah /chilum  

/marihuana. kyllä, piipussa/sätkässä/bongissa  

Kuinka usein olet käyttänyt em. huumeita? Säännöllisesti viikonloppuisin.  

Kuinka paljon rahaa käytät huumeisiin kuukaudessa? noin 200mk 

Kuvaile oloasi huumeiden vaikutuksen alaisena? istun kotona ja kuuntelen musiikkia. aurinko paistaa. on 

lämmintä ja rentoa 



 

 

Uskotko, että on olemassa mietoja ja vahvoja huumeita? Jos uskot, mitä ne ovat?/ miedot: kannabis 

psilocybin-sienet peyote ghb 

Uskotko, että on olemassa mietoja ja vahvoja huumeita? Jos uskot, mitä ne ovat?/ vahvat: heroiini kokaiini 

dxm lsd amfetamiini ja loput piri/vauhti-säätelyt 

Ketkä tietävät, että olet käyttänyt / käytät huumeita? 95% kavereista, isä+veli+sisko 

Mitä huumeita et missään oloissa haluaisi kokeilla? heroiini, kokaiini, amfetamiini/piri/vauhti.. nää 

jauhohuumeet / tabletit ja muut nippelinappelit 

Oletko tuntenut itsesi päihdeongelmaiseksi? Ei 

Oletko hakenut apua päihdeongelmaan? Ei 

Kumpi on terveydelle vaarallisempaa? alkoholi 

Miksi? humala, krapula.. alkoholimyrkytys, juoppohulluus. 

 


