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Hallusinogeeniset sienet – luontoperäisten huumaavien aineiden haaste sähköisen 
viestinnän aikakaudella
Tiedotusvälineiden mielenkiinto 
hallusinogeenisia eli aistiharhoja 
aiheuttavia sieniä kohtaan näyttää 
kasvaneen viimeisten kymmenen 
vuoden aikana, kun näiden sienten 
avoin kauppa on yleistynyt, ja joissakin 
maissa on muutettu lainsäädäntöä 
kaupan kieltämiseksi.

Uusia trendejä saattaa olla hidasta 
havaita tavallisilla, huumeidenkäytön 
seuraamiseen tarkoitetuilla 
epidemiologisilla menetelmillä. Lisäksi 
on havaittu, että niitä on täydennettävä 
menetelmillä, joilla trendit havaitaan 
herkemmin. Haasteena on tunnistaa 
huumeidenkäytössä ilmenevät uudet 
muotisuuntaukset, jotka saavat 
alkunsa pienistä väestöryhmistä tai 
rajallisilta maantieteellisiltä alueilta, 
ja arvioida, voisivatko ne levitä 

Määritelmät
Hallusinogeeniset eli aistiharhoja aiheuttavat sienet, joita kutsutaan myös ”taikasieniksi”: Tämä tiedote koskee ennen kaikkea 
sienilajeja, jotka sisältävät psilosybiinia ja psilosiinia ja joita käytetään useimmiten niiden psykoaktiivisten ominaisuuksien vuoksi. Muissa 
aistiharhoja aiheuttavissa sienilajeissa, kuten kärpässienissä, tärkeimmät vaikuttavat aineet ovat muskimoli ja iboteenihappo. Muskimolia
sisältävät lajit ovat myrkyllisiä ja läheistä sukua erittäin myrkyllisille lajeille.

Smart shop -kaupat: Liikkeitä, joissa myydään ”luonnollisia” psykoaktiivisia aineita, niitä koskevaa kirjallisuutta sekä niiden käyttöön 
tarvittavia välineitä.

1. Hallusinogeenisten sienten käyttö on yleisempää myös 
muita laittomia huumausaineita käyttäneiden nuorten kuin 
muiden nuorten keskuudessa. Koska musiikkifestivaaleilla ja 
konemusiikkitapahtumissa käyvien nuorten on todettu käyttävän 
yleisväestöä ja koululaisia enemmän huumeita, on todennäköistä, 
että näihin tapahtumiin osallistuu myös hallusinogeenisten sienten 
käyttäjiä.

2. Hallusinogeenisten sienten myynti smart shop -kaupoissa ja 
torikojuissa näyttää helpottaneen merkittävästi niiden käyttöä 
Alankomaissa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa. 1990-luvun 
lopulla ja 2000-luvun alussa hallusinogeenisia sieniä sai helposti 
tällaisilta kauppiailta.

3. Hiljattain tehdyssä Internet-tutkimuksessa löydettiin 39 
verkkokauppaa, jotka myivät aistiharhoja aiheuttaviin sieniin 
liittyviä tuotteita. Monet näistä kaupoista myyvät tuotteitaan 
kansainvälisesti: niiden verkkosivut ovat luettavissa eri kielillä, ja 
niillä tarjotaan myös lähetysvaihtoehtoja ulkomaille. Verkkosivut 
vaihtelivat keskenään huomattavasti siltä osin, kuinka laajasti ja 
tarkkaan niillä kerrottiin tuotteisiin liittyvistä terveysriskeistä.

4. Hallusinogeenisten sienten tiedetään aiheuttaneen vain 
hyvin vähän kuolemaan johtaneita hätätapauksia ja 
muita hätätapauksia. Niiden käyttöön liittyy ennemminkin 
mielenterveysvaaroja. Huomattavan moni hallusinogeenisia sieniä 
käyttävistä henkilöistä voi saada paniikkikohtauksen.

5. Hallusinogeenisten sienten käytön vaikutukset (esimerkiksi 
pahoinvointi, paniikkikohtaukset ja ennakoimattomat 
vaikutukset) sekä nuorten kokeilukäyttöön liittyvät sosiaaliset 
rajoitteet (esimerkiksi tarve löytää turvallinen ympäristö riskien 
pienentämiseksi) saattavat ehkäistä säännöllistä tai usein 
toistuvaa käyttöä.

6. Vuoden 2001 jälkeen kuusi EU:n jäsenvaltiota on 
reagoinut sienten käytön yleisyydestä kannettuun huoleen 
tiukentamalla sieniä koskevaa lainsäädäntöään. Uudet lait 
saattavat vaikuttaa sienten saatavuuteen ja verkkomyynnin 
kokonaismäärään. Nähtävissä on kuitenkin myös merkkejä siitä, 
että verkkokauppiaat ovat reagoineet tilanteeseen alkamalla 
myydä muita sieniä, jotka eivät kuulu valvonnan piiriin ja jotka 
ovat mahdollisesti joissakin tapauksissa myös aikaisempaa 
myrkyllisempiä.

Tärkeimmät havainnot

laajemmalle. Tässä työssä voidaan 
käyttää monenlaisia tietolähteitä, kuten 
Internetissä ja muissa tiedotusvälineissä 
julkaistuja raportteja sekä rikosteknisiä 
analyyseja, käytäntöjä ja tutkimuksia. 
Tässä tiedotteessa tarkastellaan 
hallusinogeenisten sienten käyttöä ja 
käsitellään eri menettelytavoista saatuja 
kokemuksia. Tiedotteessa tuodaan 
esiin tekijöitä, jotka ovat lisänneet 
hallusinogeenisten sienten käyttöä 
ja vaikuttaneet siihen 1990-luvun 
lopussa sekä 2000-luvun alussa ja 
jotka ovat estäneet käytön leviämisen 
laajemmalle.

Hallusinogeenit ovat kemiallisesti 
hajanainen huumausaineiden 
luokka. Niille on ominaista se, että 
ne vääristävät aistihavaintoja ja 
vaikuttavat voimakkaasti ihmisen 

mielialaan ja ajatteluun. Luonnossa 
hallusinogeeneja löytyy yli sadasta 
sienilajista. Useimmissa näistä 
sienistä hallusinogeenisen vaikutuksen 
aiheuttava aktiivinen aine on 
psilosybiini tai psilosiini. Lähes kaikki 
psilosybiinia sisältävät sienet ovat 
pieniä ruskeita tai kellanruskeita 
sieniä, jotka muistuttavat luonnossa 
erehdyttävästi monia ei-psykoaktiivisia, 
syömäkelvottomia tai myrkyllisiä sieniä.

Psilosybiinia ja psilosiinia valvotaan 
kansainvälisesti korkeimmalla 
tasolla, mutta joissakin maissa näitä 
aineita sisältäviin sieniin sovellettava 
lainsäädäntö on ollut epäselvää. 
Sienikauppiaat ovat hyödyntäneet tätä 
epäselvää tilannetta, ja epäselvyydet 
ovat myös estäneet kehittämästä 
mekanismeja tarjonnan valvomiseksi.

emcdda.europa.eu
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Keitä käyttäjät ovat?

Euroopassa aistiharhoja aiheuttavia 
sieniä käytettiin päihtymistarkoituksiin 
ensimmäistä kertaa 1950-luvun lopulla, 
mutta tuolloin niitä käyttivät vain hyvin 
pienet ryhmät (kuten beat-runoilijat). 
Sienten käyttö yleistyi vähitellen 
satunnaisten huumeidenkäyttäjien 
keskuudessa, kunnes smart shop -kaupat 
ja torikojut mahdollistivat 1990-luvun 
lopussa ja 2000-luvun alussa käytön 
nopean yleistymisen.

Hallusinogeenisten sienten käyttö on 
paljon harvinaisempaa kuin EU:n 
yleisimmän laittoman aineen eli 
kannabiksen käyttö. Kahdessatoista 
EU:n jäsenvaltiossa 15–24-vuotiaista 
nuorista 1–8 prosenttia on kokeillut 
joskus aistiharhoja aiheuttavia sieniä. 
Joissakin maissa hallusinogeenisten 
sienten kokeilu näyttää vastaavan 
15–16-vuotiaiden koululaisten 
keskuudessa ekstaasikokeiluja. On 
havaittu, että sienten toistuva tai 
säännöllinen käyttö on huomattavasti 
harvinaisempaa kuin stimuloivien 
huumeiden, kuten kokaiinin ja 
amfetamiinin, käyttö. Samaan tapaan 
kuin nuoret, jotka kokeilevat toista 
merkittävää hallusinogeenista huumetta 
eli LSD:tä, sieniä kokeilevat nuoret eivät 
yleensä jatka niiden käyttöä toistuvasti 
tai säännöllisesti.

Musiikkifestivaaleilla ja 
konemusiikkitapahtumissa tehdyt 
huumausainetutkimukset osoittavat, 
että näissä piireissä on huomattavasti 
enemmän laittomien huumeiden käyttäjiä 
kuin yleisväestön tai koululaisten 
keskuudessa. Lisäksi hallusinogeenisten 
sienten käyttö on yleisempää laittomia 
huumeita käyttäneiden nuorten 
kuin muiden nuorten keskuudessa. 
Tämäntyyppiset tutkimukset eivät ole 
keskenään kovin vertailukelpoisia, ja 
trendejä koskevat johtopäätökset onkin 
tehtävä varoen. Alankomaista saadut 
tiedot viittaavat siihen, että tilanne on 
pysynyt vakaana vuosina 2000–2005, 
kun taas Yhdistyneestä kuningaskunnasta 
saadut tiedot osoittavat käytön 
kasvaneen voimakkaasti vuosina 
2002–2004.

Saatavuus
Aistiharhoja aiheuttavia sieniä kasvaa 
luonnossa monissa osissa Eurooppaa. 
Saatavilla olevat tiedot viittaavat 
kuitenkin siihen, että useimpia sieniä, 
joita käytetään niiden psykoaktiivisen 
vaikutuksen vuoksi, kasvatetaan ja 
ettei niitä siis kerätä luonnosta. Sieniä 
myydään sekä tuoreina että kuivattuina. 
Lisäksi kotikasvattajille myydään sienten 
lakkeja, itiöitä ja tarvikepakkauksia. 
Vuoden 2003 ESPAD-tutkimusraportin 
mukaan 15–16-vuotiaista 
koululaisista 4–28 prosenttia katsoi 
hallusinogeenisten sienten hankkimisen 
olevan ”hyvin helppoa” tai ”melko 
helppoa”. Kreikassa, Kyproksessa, 
Latviassa, Liettuassa, Unkarissa, 
Romaniassa, Suomessa ja Turkissa alle 
kymmenen prosenttia koululaisista sanoi 
hallusinogeenisten sienten hankkimisen 
olevan helppoa, kun taas Tšekissä, 
Irlannissa, Italiassa, Puolassa ja 
Yhdistyneessä kuningaskunnassa yli 20 
prosenttia koululaisista sanoi sen olevan 
helppoa.

Alankomaissa ja Yhdistyneessä 
kuningaskunnassa hallusinogeenisten 
sienten myynti smart shop -kaupoissa 
ja torikojuissa näyttää helpottaneen 
merkittävästi niiden käyttöä 1990-
luvun lopulla. Vaikka tarkkoja lukuja 
hallusinogeenisia sieniä myyvien 
kauppiaiden myyntituloista ei olekaan 
saatavilla, tiedoista, jotka ovat peräisin 
etupäässä näistä kahdesta maasta, 
saadaan suuntaa antava käsitys siitä, 
millaisia taloudellisia etuja sienten 
myyntiin liittyy. Esimerkiksi vuonna 2000 
taikasienten arvioitiin muodostavan 
jopa 50 prosenttia smart shop -
kauppojen liikevaihdosta. Yhdistyneen 
kuningaskunnan valtiovarainministeriö 
peri ennen heinäkuuta 2005 
hallusinogeenisista sienistä myyntiveroa 
arviolta jopa 175 000 puntaa 
(255 421 euroa) vuodessa, ja sienten 
myynnistä kertyvän liikevaihdon arvioitiin 
olevan noin miljoona puntaa (1,46 
miljoonaa euroa) vuodessa.

Vähittäismyynnin lisäksi myös verkossa 
toimivien smart shop -kauppojen määrä 
on kasvanut. EMCDDA löysi vuonna 
2006 yhteensä 39 verkkokauppaa, 

jotka myivät hallusinogeenisiin sieniin 
liittyviä tuotteita. Valtaosa näistä 
verkkokaupoista (31 kauppaa eli 82 
prosenttia) toimi Alankomaissa. Muista 
verkkokaupoista neljä oli itävaltalaisia, 
kaksi saksalaisia ja yksi puolalainen. 
Mukana oli myös yksi brittiläinen sivusto, 
joka oli yhteydessä alankomaalaiseen 
verkkokauppaan. Monet sivustot ovat 
monikielisiä (kielivaihtoehdot ovat 
lähinnä englanti, ranska ja saksa), ja 
useimmilla niistä tarjotaan kansainvälisiä 
postituspalveluja.

Eri sivustoilla tiedotetaan hyvin eri 
tavoin hallusinogeenisten sienten 
käyttöön liittyvistä terveysriskeistä. 
Useimmat sieniä myyvät verkkokaupat 
varoittavat, ettei hallusinogeenisia 
sieniä saa käyttää samaan aikaan 
muiden lääkkeiden, alkoholin tai 
muiden huumeiden kanssa. Kolmasosa 
verkkokaupoista ei kuitenkaan 
varoittanut millään tavalla siitä, että 
hallusinogeenien käyttäjät saattavat 
kärsiä masennuksesta tai joutua 
psykoosiin. Vain puolet verkkokaupoista 
tarjosi tietoa annostelusta ja turvallisista 
käyttötavoista.

Terveysriskit
Hallusinogeenisten sienten tiedetään 
aiheuttaneen vain hyvin vähän 
kuolemaan johtaneita hätätapauksia ja 
muita hätätapauksia. Yleensä fysiologiset 
vaikutukset ovat lyhytaikaisia ja lieviä. 
Niihin kuuluvat muun muassa huimaus, 
pahoinvointi, heikotuksen tunne, 
lihassärky, vapina, vatsakivut, pupillien 
laajentuminen (mydriaasi), sydämen 
sykenopeuden ja hengitysnopeuden 

”Aistiharhoja aiheuttavat sienet 
kuuluivat ensimmäisiin ihmisten 
käyttämiin psykoaktiivisiin aineisiin. 
Nykyään ne aiheuttavat meille 
uudenlaisen pulmatilanteen: kuinka 
valvomme tehokkaasti monitahoisten 
luontoperäisten tuotteiden markkinointia 
ja myyntiä globaaliksi kauppapaikaksi 
muuttuneessa Internetissä, jossa 
sääntelytoimet saattavat johtaa vain 
siihen, että kauppiaat siirtyvät myymään 
vaihtoehtoisia ja mahdollisesti vielä 
vaarallisempia tuotteita.”

Wolfgang Götz, EMCDDA:n johtaja



lievä tai kohtalainen kasvu (takykardia 
ja takypnea) sekä verenpaineen 
nousu. Joissakin tapauksissa fyysiset 
oireet ovat kuitenkin olleet hyvin 
voimakkaita. Tällaisia oireita ovat olleet 
esimerkiksi voimakas vatsakipu, jatkuva 
oksentaminen ja ripuli.

Psilosybiinin akuutin toksisuuden uskotaan 
olevan matala, ja tätä käsitystä tukee 
tieto siitä, että hallusinogeenisten 
sienten aiheuttamat kuolemaan 
johtaneet myrkytykset ovat harvinaisia. 
Myrkytystapaukset ovat mahdollisia 
tilanteissa, joissa käytetään luonnosta 
poimittuja sieniä, jos hallusinogeenisten 
sienten sijasta on poimittu vahingossa 
myrkyllisiä lajeja.

Hallusinogeenisten sienten käyttöön liittyy 
ennemminkin mielenterveysvaaroja. 
Vaikka ”huonon tripin” kokevien käyttäjien 
osuutta ei tiedetä, juuri nämä käyttäjät 
ottavat todennäköisimmin yhteyttä 
hätäkeskukseen. Tällaisissa tapauksissa 
päihtyneet henkilöt ovat yleensä 
äärimmäisen ahdistuneita, erittäin 
levottomia sekä sekavia ja hourailevia, 
ja heidän keskittymis- ja arviointikykynsä 
on heikentynyt. Vakavissa tapauksissa 
käyttäjät saattavat joutua akuuttiin 
psykoosiin, jonka yhteydessä he kokevat 
omituisia ja pelottavia hallusinaatioita, 

ovat erittäin vainoharhaisia ja 
menettävät kokonaan kosketuksen 
todellisuuteen. Tämä voi puolestaan 
johtaa onnettomuuksiin, itsensä 
vahingoittamiseen tai itsemurhayrityksiin. 
Vaikka monissa huumeidenkäyttöä 
ehkäisevissä ohjelmissa tiedotetaan 
muiden huumeiden ohella myös 
hallusinogeenisista huumeista, näyttää 
siltä, ettei nuorten parissa työskentelevillä 
ammattilaisilla ole riittävästi erityistietoa 
hallusinogeenisten sienten käyttöön 
liittyvistä terveysvaaroista. Toisaalta 
käyttäjät ja lobbausryhmät ovat avanneet 
useita verkkosivustoja, joilla kerrotaan 
hallusinogeenisista sienistä.

Lainsäädännön viimeaikaiset 
muutokset
Psilosybiinia ja psilosiinia valvotaan 
huumausaineiden ja psykotrooppisten 
aineiden laitonta kauppaa vastaan 
vuonna 1971 tehdyn Yhdistyneiden 
Kansakuntien yleissopimuksen nojalla 
ja ne on mainittu yleissopimuksen 
luettelossa I. Tosin tapa, jolla näitä 
aineita sisältävät sienet on luokiteltu, ei 
ole täysin selvä. Kuusi EU:n jäsenvaltiota 
on reagoinut sienten käytön yleisyydestä 
kannettuun huoleen tiukentamalla sieniä 
koskevaa lainsäädäntöään. Nämä 

maat ovat Tanska (2001), Alankomaat 
(2002), Saksa, Viro, Yhdistynyt 
kuningaskunta (2005) ja Irlanti (2006).

Hallusinogeenisten sienten käytön 
kieltäminen lailla on lainsäätäjien 
kannalta ongelmallista monin tavoin. 
Lainsäädännöllä ei pidä kriminalisoida 
epäoikeudenmukaisesti niitä, joiden 
mailla sieniä kasvaa luonnonvaraisesti. 
Tämä ongelma on ratkaistu esimerkiksi 
säätämällä sienten olevan lainvastaisia 
”käsiteltyinä tai valmistettuina” (Irlannin ja 
Yhdistyneen kuningaskunnan lait), millä 
viitataan sienten käyttötarkoitukseen. 
Alankomaiden korkein oikeus on 
päättänyt samaan tapaan, että ”kuivatut 
tai käsitellyt” sienet kuuluvat valvonnan 
piiriin. Koska smart shop -kaupat 
alkoivat turvautua tähän takaporttiin 
myymällä tuoreita sieniä, muun muassa 
Yhdistynyt kuningaskunta päätti vuonna 
2004, että jopa sienten pakkaaminen 
katsotaan ”valmistusmuodoksi”. 
Lopulta Yhdistyneen kuningaskunnan 
lainsäädäntöä muutettiin vuonna 
2005 koskemaan yleisesti kaikkia 
hallusinogeenisia sieniä mainitsematta 
mitään niiden tilasta.

Kreikka, Italia, Kypros ja Liettua 
käyttävät huumelainsäädännössään 
kaikenkattavaa ilmaisua, joka kieltää 
kaikkien sellaisten kasvien viljelyn, joista 
voidaan uuttaa narkoottisia aineita. 
Koska on kuitenkin kyseenalaista, 
onko sieni todella ”kasvi”, Saksan 
lainsäädäntöön tehtiin vuonna 2005 
muutos, jossa aikaisemmin käytetty 
ilmaisu ”kasvit ja eläimet” korvattiin 
ilmaisulla ”orgaaniset aineet”. Näin 
varmistettiin, että laki kattaa aukottomasti 
myös sienet.

Lainsäädännön muutokset ovat 
vaikuttaneet hallusinogeenisten 
sienten saatavuuteen ja verkkokaupan 
kokonaismäärään. Verkkokauppojen 
markkinoimien tuotteiden analyysi osoitti, 
että Yhdistyneessä kuningaskunnassa 
verkkokauppiaat ovat alkaneet 
myydä laillisia mutta myrkyllisempiä 
vaihtoehtoja, kuten punakärpässientä 
(Amanita muscaria) ja sille läheistä 
sukua olevaa pantterikärpässientä 
(Amanita pantherina), sen jälkeen kun 
aistiharhoja aiheuttavat sienet kiellettiin.
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Unkari Tšekki Yhdistynyt kuningaskunta Ranska

Niiden henkilöiden osuus, jotka ovat käyttäneet joskus elämässään aistiharhoja 
aiheuttavia sieniä, on suurempi konemusiikkitapahtumissa käyvien nuorten 
(”klubeilla kävijöiden”) kuin yleisväestön keskuudessa

Huom. Viihdekäyttöä koskevat arviot perustuvat harkinnanvaraisiin näytteisiin, ja arviot on tehty 
käyttämällä monenlaisia menetelmiä ja otantakehyksiä. Näistä otoksista ei voida päätellä, että 
huumeidenkäyttö olisi yleistä laajemmassa joukossa klubeilla käyviä nuoria. Katso tarkemmin 
EMCDDA (2006).

Lähteet: Hibell et al. (2004) ja EMCDDA (2006).
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1. Koska nuoret käyttävät huumeita suhteellisen paljon juuri 
musiikki- ja tanssitapahtumissa, näissä tapahtumissa 
voidaan järjestää kustannustehokkaasti huumeidenkäytön 
ehkäisykampanjoita ja muita hankkeita, joilla pyritään 
pienentämään hallusinogeenisten sienten käyttöön liittyviä 
terveysriskejä.

2. Hallusinogeenisia sieniä myyvien kauppiaiden 
taloudelliset hyödyt vaikuttavat voimakkaasti näiden tuotteiden 
myyntiin.

3. Internet tarjoaa entistä paremmat mahdollisuudet mainostaa ja 
myydä hallusinogeenisia sieniä, mutta tärkeää on myös se, että 
Internetin avulla voidaan levittää entistä tehokkaammin tietoa 
terveysriskeistä.

4. Näyttää siltä, ettei nuorten parissa työskentelevillä 
ammattilaisilla ole riittävästi erityistietoa sienistä ja ettei 
potentiaalisille käyttäjille ole tarjolla materiaalia käytön 
ehkäisyyn tai haittojen vähentämiseen.

5. Käytön ehkäisemiseen ja terveyden edistämiseen tähtäävän 
tehokkaan materiaalin laatiminen on todennäköisesti 
helpompaa, jos ymmärretään hallusinogeenisten sienten 
potentiaalisiin käyttäjiin kuuluvien nuorten näkökulmaa. Tällöin 
materiaali voidaan laatia heidän tarpeitaan vastaavaksi.

6. Vaikka hallusinogeenisten sienten käyttöä ja saatavuutta 
voidaan rajoittaa muun muassa tehostamalla oikeudellisia 
valvontatoimia, kaikkien toimenpiteiden vaikutusta on 
seurattava huolellisesti niiden tehokkuuden arvioimiseksi ja 
tahattomien kielteisten seurauksien välttämiseksi.

Hallusinogeeniset sienet – luontoperäisten huumaavien aineiden haaste sähköisen 
viestinnän aikakaudella
Johtopäätökset
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