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Mitä kysytään?
Päihdetutkimuksessa kysymme alkoholiin, huumeisiin 
ja muihin päihteisiin liittyviä mielipiteitäsi.  
Kartoitamme myös huumeiden ja muiden päihteiden 
sekä dopingaineiden käytön yleisyyttä. Tarvitsemme 
vastauksia myös nuorilta, jotka eivät käytä päihteitä. 

Miksi minun pitäisi vastata?
Olemme erityisen kiinnostuneita juuri sinun 
vastauksistasi, sillä aikaisempien tutkimusten mukaan 
alle 30-vuotiaiden näkemykset ja kokemukset päihteiden 
käytöstä eroavat merkittävästi muusta väestöstä.

Jotta päätöksentekijät ja tutkijat saisivat oikeaa tietoa 
ihmisten mielipiteistä, on tärkeää, että mahdollisimman 
moni vastaa kyselyyn. 

Jotain huumetta elinaikanaan ja viimeisen 12 kk:n 
aikana käyttäneiden osuus 1992–2018, %
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Tutkimus on tehty vuodesta 1992 lähtien joka neljäs 
vuosi. Se antaa kattavan kuvan väestömme päihde-
asenteista ja -mielipiteistä sekä päihteiden käytöstä myös 
kansainvälisiä vertailuja varten. Nyt tarvitaan taas uutta 
tietoa!

Osallistuminen on helppoa
Voit vastata kätevästi verkkolomakkeella. Vastausohjeet 
löydät saatekirjeestä. Jos et halua vastata verkossa, 
voit vastata myöhemmin syksyllä postissa tulevalla 
paperilomakkeella.

Voit voittaa lahjakortin
Kaikkien kyselyyn vastanneiden kesken arvotaan 
kolme 500 euron arvoista lahjakorttia Verkkokauppaan 
(verkkokauppa.com). Arvonnan suorittaa Tilastokeskus 
ja voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti.

Vastaamalla varmistat, että myös nuorten 
ääni kuuluu tutkimustuloksissa!

Miksi jokainen vastaaja  
on tärkeä?
Tutkimuksessa kysyttäviä tietoja ei saa mistään 
muualta. Sinä olet yksi niistä henkilöistä, jotka on 
valittu vastaajaksi Suomessa asuvien joukosta. Mukaan 
valittujen vastaukset yleistetään tilastollisin menetelmin 
kuvaamaan kaikkien Suomessa asuvien suhtautumista 
päihteisiin. Osallistumisesi on erittäin tärkeää!

http://verkkokauppa.com


Tutkijaryhmä vasemmalta: Pekka Hakkarainen, 
Mikko Salasuo ja Karoliina Karjalainen.  
Kuva: Aleksi Malinen/THL.

Vastaaminen on 
luottamuksellista
Huolehdimme tietosuojasta tutkimuksen kaikissa 
vaiheissa. Tilastokeskus poistaa kaikki henkilön 
tunnistamisen mahdollistavat tiedot aineistosta, ennen 
kuin se luovutetaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 
tutkijoille. Yksittäisen henkilön vastauksia ei voi erottaa 
tilastoina julkaistavista tuloksista.

Täältä löydät lisätietoa:

THL:n verkkosivut: thl.fi/paihdetutkimus 
Tilastokeskuksen verkkosivut: stat.fi/paihdetutkimus 

Kysy meiltä!
Annamme mielellämme lisätietoa tutkimuksesta.

THL 

Karoliina Karjalainen, dosentti, erikoistutkija,  
puh. 029 524 7933

Pekka Hakkarainen, tutkimusprofessori,  
puh. 029 524 7161 

sähköposti: etunimi.sukunimi(at)thl.fi 

Nuorisotutkimusverkosto 

Mikko Salasuo, dosentti,  
puh. 040 548 5520
sähköposti: mikko.salasuo(at)nuorisotutkimusverkosto.fi

Tilastokeskus

paihdetutkimus@stat.fi  
Päivi Hokka, Sara Koivuranta
p. 029 551 1000 (vaihde)

facebook.com/Tilastotohtori
twitter.com/tilastokeskus
instagram.com/tilastokeskus
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