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PÄIHDETILANNEKYSELY 2022 

Kooste tuloksista 

Päihdetilannekyselyn Myrskylässä täytti 110 henkilöä (täysi-ikäisiä 70 hlö ja alle 18- vuotiaita 40 hlö). 

Kysely oli täytettävissä sähköisesti kunnan nettisivuilla olleen linkin kautta, alakoululla pidetyn oppitunnin 

aikana sekä paperiversiona erilaisissa toimintaryhmissä sekä kirjastossa. 

Kyselyn tuloksista merkillepantavaa oli, että n. 27 % aikuisväestöstä oli huomannut alaikäisille välitettävän 

alkoholia ja savukkeita. Ja yli 30 % oli huomannut alaikäisille välitettävän nuuskaa. 

Alaikäisten alkoholin käyttöä oli havainnut yli 62 % vastanneista sekä alaikäisten tupakointia 79 %. Suurin 

osa vastaajista toivoikin, että alaikäisten alkoholin ja savukkeiden sekä nuuskan ja sähkötupakan käyttöön 

pitäisi puuttua entistä tiukemmin. Ala-ikäisten vastauksista huomaa, että heillä on selvästi tietoa, mistä 

alkoholia ja tupakkatuotteita voi hankkia tai kuka niitä välittää. 

Päihteiden käyttö ei kuitenkaan Myrskylässä aiheuta aikuisten keskuudessa pelkotiloja ympäristössä, eikä 

päihteiden käyttö ole millään tietyllä alueella haitallisuuden tasoltaan poikkeavaa. Alle 18-vuotiaiden vas-

tauksista käy myös ilmi, että kodin ulkopuolella nähty päihteiden käyttö ei ole pelottanut. 

Selvästi päihtyneelle alkoholin myyntiin toivoi 57 % entistä tiukempaa suhtautumista ja myynnin rajoitta-

mista heille toivoi 48 % vastanneista. 

Melkein 40 % vastanneista oli huolissaan viimeisen vuoden aikana läheisen alkoholin käytöstä. Vastaavasti 

huumausaineiden käytöstä lähipiirissä oli huolissaan 4 % vastanneista. Alaikäisten vastauksista alle 10 % oli 

huolissaan läheisen alkoholin käytöstä. Oma alkoholin käyttö ei huolestuttanut kuin 4 % aikuisväestöstä ja 

tupakka-/nikotiinituotteiden käytöstä oli huolissaan 13 %.  
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Vastaajista puolet olivat sitä mieltä, että sosiaali- ja terveydenhuollon vastaanotoilla on kysytty päihteiden 

ja tupakka-/nikotiinituotteidenkäytöstä ja 30 % vastasi heille annetun neuvontaa sekä tukea käytön vähen-

tämiseen ja lopettamiseen. Alaikäisillä oli myös tietoa, mistä apua ja tukea saa siihen, ettei alkaisi edes 

käyttää päihteitä. 

Epäkohtia, joita havaittiin ja joihin tulisi kiinnittää huomiota ja haittoja ehkäiseviä toimia, olivat mm. 

• Alaikäisille alkoholin ja tupakkatuotteiden ostaminen 

• Alaikäisten tupakan ja nuuskan käyttö 

• Nuorten humalakäyttäytyminen 

 

Kuntalaisten omina toimina näiden haittojen ehkäisyyn mainittiin mm. 

• Kaupassa käynnin yhteydessä seurata nuorten toimia kaupan ulkopuolella ja tarvittaessa puuttua 

havaittuun tuotteiden välittämiseen 

• Katupartiointi 

• Kodin ovet auki nuorille ja tarjota keskusteluapua 

• Peräänkuulutetaan kotikasvatusta 

• Ilmoitukset sosiaalitoimelle tarvittaessa 

 

Kyselyn vastaukset toimitetaan Myrskylässä kokoontuvalle ehkäisevän työn työryhmälle tarkasteltavaksi. 

 

 

 

 

 

 

 

 




