
 

GDS2022 – Global Drug Survey 2022 -kyselyn tiedote 

 

Tervetuloa osallistumaan Global Drug Survey 2022 -kyselyyn, maailman suurimpaan päihteitä ja 

niiden käyttöä käsittelevään kyselyyn. Kyselyyn vastaaminen on täysin vapaaehtoista, ja voit itse 

päättää, mihin kyselyn kohtiin haluat vastata. Luethan tämän tiedotteen kokonaisuudessaan ennen 

kyselyyn jatkamista. Jos jokin kohta jää epäselväksi tai sinulla on kysyttävää, meihin voi ottaa 

yhteyttä. 

 

Taustatietoa Global Drug Surveysta 

 

Global Drug Survey on maailman suurin päihteitä ja niiden käyttöön liittyviä kysymyksiä vuotuisesti 

kartoittava nettikysely. Vastauksista saatu tieto auttaa esimerkiksi seuraamaan sitä, minkä aineiden 

käyttö on kasvussa, sekä perehtymään haittojen vähentämisen strategioihin ja niiden 

terveysvaikutuksiin. Vertailemme keskenään eri vuosien tuloksia hahmottaaksemme aihepiiriä 

koskevia kehityskulkuja ja suunnanmuutoksia. Lähestymme päihteiden käyttöä avoimella, 

rehellisellä ja läpinäkyvällä otteella, ja löydöksemme jakamalla pyrimme rajoittamaan päihteiden 

käytön aiheuttamia haittoja niin yksilöille kuin yhteisöillekin.  

 

Global Drug Survey on itsenäinen tutkimusorganisaatio. Katsomme työmme täydentävän päihteiden 

käyttöä maailmanlaajuisesti kartoittavaa aineistoa, jota erilaisten tahojen toimesta kerätään. 

Toiveemme on, että tällaisten aineistojen yhdistäminen tarjoaa kansanterveyden parissa toimiville 

tahoille välineitä suunnitella mahdollisimman hyviä strategioita ja käytäntöjä päihteitä käyttävien 

terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. 

 

Mitä tapahtuu jos päätän osallistua? 

 

Jos päätät osallistua kyselyymme, sinulta pyydetään varmistusta siitä, että olet vähintään 16-vuotias, 

sekä suostumusta tietojesi käyttöön tutkimuksissamme. Tämän jälkeen sinut ohjataan kyselyn 

alkuun. 

 

Kysely koostuu useista osioista, joista kaikki eivät kosketa sinua. Jotkut vastauksista ohjaavat eri 

osioihin: jos esimerkiksi kerrot käyttäneesi viimeisen vuoden aikana alkoholia, saat tarkempia 

kysymyksiä koskien alkoholin käyttöäsi. Osallistuminen on täysin vapaaehtoista, eikä kaikkiin 

esitettyihin kysymyksiin tarvitse vastata. Kyselyyn vastaaminen kestää useimmilla ihmisillä arviomme 

mukaan tyypillisesti 20 minuuttia, mutta valinnaisiin lisäosioihin vastaaminen voi pidentää 

vastausaikaa. Enimmillään vastaaminen saattaa käyttöhistoriastasi riippuen kestää 40 minuuttia. 

 

Kun etenet kyselyssä, vastauksesi tallentuvat automaattisesti, mutta sinulla on myös koska tahansa 

mahdollisuus keskeyttää osallistumisesi selaimesi sulkemalla. Huomaathan kuitenkin, että vaikka 

voitkin vastaamisen aloitettuasi keskeyttää missä tahansa vaiheessa, keskeyttämiseen mennessä 

antamasi vastaukset tallennetaan ja niitä tullaan hyödyntämään. Jos tahdot keskeyttää vastaamisen 

jatkaaksesi myöhemmin, tarjolla on tallennusominaisuus. 

 

Vastauksesi tallennetaan täysin anonyymisti; Global Drug Survey ei tallenna IP-osoitettasi eikä 

kerää mitään sellaista tietoa, jota voitaisiin käyttää tunnistamiseesi – esimerkiksi nimeäsi, osoitettasi 

tai sosiaaliturvatunnustasi. Jos päätät kyselyn lopussa jakaa meille yhteystietosi, Global Drug 



 

Survey ei liitä vastauksiasi mihinkään sellaiseen antamaasi tietoon, jolla sinut voitaisiin tunnistaa 

(nimi, puhelinnumero, sähköposti, postiosoite). 

 

Millaisia kysymyksiä minulle esitetään? 

 

Sinulta kysytään alkoholin, laittomien päihteiden ja reseptilääkkeiden käytöstäsi, siitä, miten ja miksi 

käytät niitä, sekä mahdollisista ongelmistasi. Kysymme myös, mistä hankit aineita ja tiedustelemme, 

oletko kokeillut uusia aineita. Tänä vuonna huomiomme kohteena on myös se, miten 

huumelainsäädäntö vaikuttaa ihmisten päätöksiin käyttää tai olla käyttämättä päihteitä sekä käytön 

lopettamiseen. Kysymme myös alkoholittomien ja vähäalkoholisten juomien käytöstä, tupakan 

sekoittamisesta kannabikseen ja siitä, mikä voisi rohkaista ihmisiä jättämään tupakan pois 

kannabisjointeistaan. Lisäksi kartoitamme ihmisten kokemuksia koskien seksiä psykedeelien 

vaikutuksen alaisena. 

 

Liittyykö vastaamiseen hyötyjä tai haittoja? 

 

Vastaamisesta ei palkita; vastaamisen keskeisin hyöty on se, että se kartuttaa päihteitä ja niihin 

liittyviä sosiaalisia kehityskulkuja koskevaa ymmärrystä. Siten autat meitä edistämään 

päihdepolitiikan kehitystä ja tuottamaan ilmaisia haittojenvähentämistyökaluja, jotka tukevat 

turvallisempaa käyttöä. 

 

Kyselyyn osallistumiseen ei liity ennakoitavissa olevia riskejä. Tarjoamasi tieto on täysin anonyymiä, 

eikä vastauksiasi ole mahdollista jäljittää takaisin sinuun. Emme tallenna IP-osoitteita. Voit jättää 

vastaamatta mihin tahansa osioon tai kysymykseen, ja voit missä tahansa vaiheessa keskeyttää 

osallistumisesi. 

 

Mikäli kyselyyn vastaaminen saa sinut pohtimaan päihteiden käyttöäsi aiempaa syvemmin ja kaipaat 

lisää ohjeita tai apua, rohkaisemme kokeilemaan Highway Code ja Safer Use Limits (tietoa 

kannabista koskevasta haittojen vähentämisestä) -tietosivujamme sekä Drugs Meter ja Drinks Meter 

-sovelluksiamme. Suomessa Päihdeneuvonta-puhelinpalvelu tarjoaa alkoholin ja muiden päihteiden 

käyttöön liittyvää 24/7-keskusteluapua. 0800 900 45, http://paihdeneuvonta.fi. 

 

Käsitelläänkö tietoni luottamuksellisesti? 

 

Global Drug Survey toteutetaan Survey Gizmo -palvelussa, joka kerää tiedot turvallisesti ja 

salattuna. Linkki kyselyyn sijaitsee salatulla nettisivullamme. Kaikki vastauksesi ovat anonyymejä ja 

ehdottoman luottamuksellisia. Antamiasi vastauksia ei ole missään tutkimuksen vaiheessa – tietoja 

kerättäessä, analysoitaessa tai julkaistaessa – mahdollista jäljittää sinuun. Niiden vastaajien 

yhteystiedot, jotka antavat ne käyttöömme myöhempää osallistumista varten, säilytetään erillisessä, 

salatussa tietokannassa. Kyselyn vastauksia ja vastaajien yhteystietoja pidetään siis koko ajan 

erillään, ja näitä tietoja yhdistetään ainoastaan GDS:n hyväksymissä projekteissa. Antamasi tiedot 

pidetään tällaisissakin tapauksissa anonyymeinä. 

 

Osaa siitä tiedosta, jota keräämme koskien kunkin aineen käyttöä viimeisen kuukauden aikana, 

hyödynnetään Drugs Meter ja Drinks Meter -työkaluissamme, jotka tarjoavat käyttäjälle normatiivista 

https://www.globaldrugsurvey.com/brand/the-highway-code/
http://www.saferuselimits.co/
https://www.drugsmeter.com/
http://www.drinksmeter.com/
http://paihdeneuvonta.fi/
http://paihdeneuvonta.fi/
http://paihdeneuvonta.fi/
http://www.drugsmeter.com/
https://www.drinksmeter.com/


 

(eli muiden käyttäjien vastauksiin vertailevaa) palautetta. Jos et halua antamiasi tietoja käytettävän 

tällä tavalla, voit kieltää käytön kyselyn lopussa. 

 

Vuoden 2018 GDPR-laki kattaa soveltuvilta osin kaiken tutkimuksessa kerätyn tiedon. Aineistoa 

säilytetään salasanasuojatuissa tiedostoissa kryptatuilla pilvipalvelimilla. Kun aineisto on analysoitu 

ja löydökset julkaistu, tietoja säilytetään salattuna Global Drug Surveyn suojatuilla tietokoneilla. 

 

Mistä Global Drug Survey saa rahoituksensa? 

 

Global Drug Survey on itsenäinen tutkimusorganisaatio, joka rahoittaa itse vuotuiset kyselynsä.  

 

Tutkimus on saanut tutkimuseettisen hyväksynnän Lontoon UCL:n Ihmistutkimuksen eettiseltä 

lautakunnalta.  

 

Miten tutkimuksen tuloksia hyödynnetään? 

 

Tutkimuksen keskeiset löydökset jaetaan mediajulkaisua varten kansainvälisille 

mediayhteistyökumppaneillemme touko-/kesäkuussa 2022. Lisäanalyysien tuloksia julkaistaan 

vertaisarvioiduissa tiedejulkaisuissa, esitellään konferensseissa ja hyödynnetään neuvonannon 

tukena. Tutkimuksen keskeisten löydösten yhteenveto julkaistaan myös verkkosivuillamme. 

 

Global Drug Surveyn keräämiä tietoja saatetaan hyödyntää myös myöhemmissä tutkimuksissa. 

Näissä tapauksissa tutkimusyhteistyökumppanit voivat käyttää keräämäämme aineistoa ainoastaan, 

jos heidän tietosuojakäytäntönsä vastaavat oman tutkimusryhmämme käytäntöjä. Jotta voimme 

varmistaa julkaisujen noudattavan laatuvaatimuksiamme, yhteistyökumppanimme toimivat yhdessä 

päätutkimusryhmämme kanssa. 

 

Lisäkysymyksiä? 

 

Lataathan tämän tiedotteen itsellesi. Mahdollisten lisäkysymysten tai Global Drug Surveytä 

koskevan lisätiedon tarpeessa voit ottaa yhteyttä: 

 

Professori Adam Winstock  

adam@globaldrugsurvey.com 

a.winstock@ucl.ac.uk 

 

Jos haluat ottaa yhteyttä tutkimuksen hyväksyneeseen eettiseen lautakuntaan, yhteystiedot ovat: 

UCL Research Ethics Committee, ethics@ucl.ac.uk, approval no. 11671/001  

 

Kiitos kun luit tämän tiedotteen ja harkitset Global Drug Survey 2022 -kyselyyn osallistumista. 
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