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Turun kaupungin hyvinvointitoimialan ja Mannerheimin Lastensuojeluliiton 
 Varsinais-Suomen piirin kysely:  
Turkulaisten yläkoululaisten sosiaalisen median käyttö ja sosiaalisessa 
mediassa tapahtuva päihteiden myynti 
 
Turun kaupungin hyvinvointitoimiala ja Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri selvit-
tivät vuodenvaihteessa 2019 ja 2020 turkulaisten yläkoululaisten sosiaalisen median käyttöä ja sosiaa-
lisessa mediassa tapahtuvaa päihteiden myyntiä.  
 
Suosituimmat somekanavat Snapchat, Instagram ja WhatsApp 
 
Lähes kaikki yläkoululaiset käyttävät jotain sosiaalisen median sovellusta tai sovelluksia. Kyselyssä tie-
dusteltiin käyttääkö vastaaja mainittua sovellusta päivittäin, viikoittain, kuukausittain, harvemmin tai ei 
lainkaan. Vastaajista vain 2 henkilöä (0,2 %) ilmoitti, ettei koskaan käytä mitään sosiaalisen median 
sovellusta.  
 
Suosituimmat sosiaalisen median sovellukset turkulaisilla yläkoululaisilla, niin tytöillä kuin pojilla, ovat 
Snapchat, Instagram ja WhatsApp, joita yli 70 prosenttia vastaajista käyttää päivittäin. Lisäksi 75 % 
vastaajista katsoo päivittäin Youtubea, jossa myös on mahdollisuus viestitellä. Seuraavana listalla oli 
Tik Tok –sovellus, jota käyttää päivittäin 66 % tytöistä ja 33 % pojista. Poikien vastauksissa nousivat 
esiin Discord ja Steam –sovellukset, joita päivittäin käyttää noin kolmasosa pojista. Muita mainittuja so-
siaalisen median sovelluksia olivat Facebook, Twitter, Twitch, Yodel, Yolo, Yubo, Tellonym, Tinder, 
Pinterest, Reddit, Skype, Wickr ja VSCO. Lisäksi vastaajat listasivat muita käyttämiään sovelluksia, 
joita olivat mm. Netflix ja Porn Hub.  
 
Päihteiden myyntiä erityisesti Snapchatissa 
 
Yli puolet (51 %) vastaajista kertoi huomanneensa päihteiden myyntiä somessa. Lisäksi 9 % valitsi ”en 
ole varma” -vastausvaihtoehdon. Hieman yllättäen tytöt näkivät päihteiden myyntiä useammin kuin po-
jat: tytöistä 65 % kertoi nähneensä päihteiden myynti-ilmoituksia somessa, pojista vain 38 %.  
 
Kyselyn mukaan päihteiden myynti lisääntyy mitä vanhemmasta nuoresta on kyse: 7-luokkalaisista 43 
% oli nähnyt päihteiden myyntiä somessa, 8-luokkalaisista 52 % ja 9-luokkalaisista 59 %. Yhdeksäs-
luokkalaisista tytöistä 71 % oli nähnyt päihteiden myyntiä somessa.  
 
Selvästi eniten päihteiden myyntiä tapahtuu Snapchat-sovelluksessa (320 mainintaa eli 70 % vastauk-
sista). Muita useamman kerran nimeltä mainittuja sovelluksia olivat Instagram ja Tik Tok, mutta nämä 
mainittiin alle parissa kymmenessä vastauksessa. Muutamat vastaajat kertoivat, että päihteitä myy-
dään ”kaikissa sovelluksissa”. 
 
Eniten tarjolla nuuskaa 
 
Selvästi useimmin mainittu somessa myytävä päihdeaine on nuuska (86 %). Seuraavana olivat tu-
pakka (57 %) ja alkoholi (55 %). 22 prosenttia kysymykseen vastanneista yläkoululaisista oli nähnyt 
kannabiksen myyntiä somessa. Muita mainittuja päihteitä olivat sähkötupakka (18 mainintaa, 4 %) ja 
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muut huumeet (31 mainintaa, 6 %). Muina huumeina mainittiin heroiini, kokaiini, amfetamiini, LSD, 
MDMA, DMT, kolmiolääkkeet ja sienet. 
 
Vaikka huumeita näyttäisi olevan kaupan selvästi harvemmin kuin nuuskaa, tupakkaa ja alkoholia, voi-
daan silti pitää huolestuttavana, että näinkin moni turkulaisnuorista saisi some-tutultaan hankittua huu-
mausaineita.  
 
Joka kolmannen nuoren tuttu on ostanut netistä päihteitä 
 
Kyselyssä tiedusteltiin vielä, tunteeko vastaaja henkilökohtaisesti jonkun, joka on ostanut päihteitä ne-
tin kautta. 29 % vastaajista vastasi kyllä, 49 % ei, ja 22 % en ole varma. Kuten päihteiden myynti-ilmoi-
tusten kohdalla, myös tässä kysymyksessä vastaajan luokka-aste ja ikä vaikuttivat: 9-luokkalaiset tun-
sivat päihteiden ostajia useammin kuin 7-luokkalaiset.  
 
Tuttujen ostamat päihteet olivat nuuska (87 %), alkoholi (65 %), tupakka (58 %) ja kannabis (25 %). 
Lisäksi 12 % vastaajista mainitsi jonkin muun päihteen, useimmiten sähkötupakan.  
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