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ESIPUHE 
 
Huumetilanne Suomessa 2007 on yksi Euroopan huumausaineiden 
seurantakeskuksen (EMCDDA) koordinoiman huumetietoverkoston (REITOX) 
kansallisia vuosiraportteja, joiden pohjalta tuotetaan EMCDDA:n vuosiraportti 
Huumeongelma Euroopassa. Kansalliset raportit kootaan EMCDDA:n antaman 
kehyksen mukaan.  

 
Käsillä oleva raportti koostuu kahdesta osasta. Osassa A tarkastellaan uusinta 
kehitystä ja tutkimustietoa vuodelta 2006 ja alkuvuodelta 2007. Viimeisen vuoden 
aikaista huumetilannetta kuvaaviin kappaleisiin (kokeilukäyttö, ongelmakäyttö, 
terveyshaitat, sosiaaliset haitat, huumetarjonta) liitetään näihin ilmiöihin kohdistuvat 
yhteiskunnalliset vastatoimet (ehkäisevä työ, hoito, haittojen vähentäminen, sosiaalinen 
kuntoutus, kontrolli). Kunkin luvun alussa esitellään aiheen tausta ja alaluvuissa uusin 
tieto. Osassa B käsitellään kolmea huumeita koskevaa erityisteemaa. EMCDDA:n 
määrittelemät erityisteemat ovat (1) huumeiden käytön julkiset kustannukset, (2) 
nuorten huumausaineiden käyttö ja sosiaalinen huono-osaisuus ja (3) huumetutkimus. 
Raportin eri lukujen laajuuteen on vaikuttanut saatavilla olevan tutkimustiedon määrä 
kustakin aihealueesta.  
 
Käsillä olevan raportin valmistelussa on hyödynnetty tutkimustietoja ja kommentteja 
huumausainekysymysten eri alojen asiantuntijoilta. Kiitokset kaikille. Erityisesti 
haluaisimme kiittää tutkija Tuija Hietaniemeä (KRP). Raportin pohjana on käytetty viime 
vuonna toimitettua raporttia.  
 
Suunnittelija Jouni Vihmo (Stakes) on kirjoittanut raportin B-osan luvun 11 'Huumeiden 
käytön julkiset kustannukset' ja tutkija Riikka Perälä (Alkoholitutkimussäätiö) B-osan 
luvun 12 'Nuorten huumausaineiden käyttö ja sosiaalinen huono-osaisuus Suomessa'. 
Suuret kiitokset myös heille.  
 
Raportin ovat toimittaneet ja loput luvut kirjoittaneet Stakesiin sijoitetun kansallisen 
huumausaineiden seurantakeskuksen Sanna Rönkä ja Ari Virtanen.  
 
Raportin ovat hyväksyneet sekä Stakestiedon toimitusneuvosto että kansainvälinen 
huumausaineyhteistyön työryhmä. 
     
 
Helsingissä, joulukuussa 2007 
 
 
Sanna Rönkä    Ari Virtanen 
erikoissuunnittelija   erikoissuunnittelija 
 
  
 Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus (STAKES) 
 PL 220  
 00531 Helsinki 
 Puh. (09) 3967 2369 
 Fax. (09) 3967 2497 
 S-posti: etunimi.sukunimi@stakes.fi 
 http://www.stakes.fi 
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TIIVISTELMÄ 
 
Vuosina 1995–2001 huumetilanne näytti pahenevan lähes kaikkien mittarien (kokeilut, 
ongelmakäyttö, terveyshaitat, sairaudet, kuolemat, rikollisuus, takavarikot) mukaan. 
Kehitys vuosina 2001–2006 osoittaa sen sijaan selviä tasaantumisen merkkejä (kuvio 
1).  
 

Kuvio 1. Huumeiden käytön ja huumehaittojen kehityssuuntaukset 1996–2006 
(1996=100) 
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*) ennakkotiedot 
 
Lähteet: Päihdetutkimukset, STAKES; Partanen, P. ym. (2007); Keskusrikospoliisi; 
Hoitoilmoitusrekisteri, STAKES; Helsingin yliopiston oikeuslääketieteen laitos. 
 
 
1. Huumepolitiikka ja lainsäädäntö 
 
Huumepolitiikan saralla on toteutettu huumausainepoliittista toimenpideohjelmaa 
vuosille 2004–2007. Ohjelman loppuraportissa todettiin, että hallituskauden aikana 
kehityksen tulokset osoittavat huumetilanteen kehityksen vakiintuneen. Ohjelman 
edellyttämät ehkäisevän ja hoitotyön laatusuositukset on toteutettu, 
viranomaisyhteistyötä lisätty, on perustettu vakavan rikollisuuden torjuntayksikkö, 
vankiloiden huumetyötä kehitetty sekä panostettu huumetutkimukseen (STM 2007).  
 
Suomalaista huumepolitiikkaa laajemmasta perspektiivistä arvioivassa tutkimuksessa 
esitettiin, että haittojen vähentäminen (korvaushoito yms.) yhdistyneenä rankaisevaan 
kieltolakipolitiikkaan (rangaistusten kiristyminen yms.) muodostaa Suomelle ominaisen 
kahden raiteen huumepolitiikan (Tammi 2007). 
 
2. Huumeiden kokeilu ja käyttö 
 
Vuoden 2006 väestökyselyn mukaan 15–69-vuotiaassa väestössä joskus kannabista 
kokeilleiden osuus oli 13 %. Taso oli lähes sama kuin vuoden 2002 kyselyssä ja kolme 
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prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuonna 1998. Naisista kokeilleita on 12 % ja miehistä 
noin 16 %.15–34-vuotiaiden osuus (22 %) on vuosina 2002 ja 2004 pysynyt samana. 
Sen sijaan muutoksia on tapahtunut jälkimmäisen ikäluokan sisällä: vuodesta 2002 
vuoteen 2006 15–24-vuotiaiden osuus laski 6 prosenttiyksiköllä, kun taas 25–34-
vuotiaiden osuus vastaavasti kasvoi saman verran. Näin Vuoden 2006 väestökyselyn 
mukaan 15–69-vuotiaassa väestössä joskus kannabista kokeilleiden osuus oli 13 %. 
Taso oli lähes sama kuin vuoden 2002 kyselyssä ja kolme prosenttiyksikköä korkeampi 
kuin vuonna 1998. 
 
3. Huumeiden vastainen ehkäisevä työ  
 
Ehkäisevälle päihdetyölle on määritelty laatukriteerit. Huumausaineiden vastaista 
ehkäisevää työtä tekevät järjestöt toimivat yhteisen huumausaineohjelman puitteissa. 
Paikallisella tasolla on toteutettu esimerkiksi maahanmuuttajille suunnattuja ehkäisevän 
huumetyön projekteja.  
 
Julkisin varoin rahoitetulta ehkäisevältä päihdetyöltä edellytetään vaikuttavuutta. 
Ehkäisevän päihdetyön menetelmät jakautuvat yleisesti tunnettuihin ja vakiintuneisiin 
(usein kansainvälisesti käytettyihin) sekä järjestön itsensä kehittämiin. Tutkimuksen 
mukaan noin 70 prosentin järjestöistä arvioidaan kiinnittävän tarpeeksi huomiota 
ehkäisevän päihdetyön vaikuttavuuden arviointiin ja vain noin 40 prosentin käyttävän 
arvioinnissa systemaattista menetelmää. 
 
4. Huumeiden ongelmakäyttö  
 
Huumausaineiden ongelmakäyttäjien määrää arvioidaan Suomessa amfetamiinien ja 
opiaattien ongelmakäyttäjien määrällä, joka oli 14 500–19 100 vuonna 2005, eli koko 
maan osalta 0,5–0,7 % maan 15–54-vuotiaasta väestöstä. Lähes neljä viidestä 
ongelmakäyttäjästä oli amfetamiinin käyttäjiä. Miesten osuus oli myös lähes 80 %. Eniten 
ongelmakäyttäjiä oli 25–34-vuotiaiden ikäryhmässä. 
 
Huumeiden käytön vuoksi hoidetut ovat pääosin miehiä, nuoria aikuisia ja 
perhesuhteiltaan yksin eläviä. Ensisijaisia hoitoon hakeutumiseen johtaneita päihteitä 
olivat opiaatit, stimulantit, alkoholin ja huumeiden sekakäyttö sekä kannabis. Hoitoon 
hakeutuneiden päähuumeena voimakkaimmin on lisääntynyt opiaatteihin kuuluvan 
buprenorfiinin osuus. 
 
5. Huumehoito 
 
Opiaattiriippuvaisten lääkehoidossa käytetyistä lääkeaineista selvästi yleisin oli 
buprenorfiini. Hoitojaksot päihdehoitolaitoksissa ovat pidentyneet, mikä viestii 
huonokuntoisemmista asiakkaista ja aineiden sekakäytöstä. Hoidon saatavuudessa ja 
jonotusajoissa on suurta paikkakunnittaista vaihtelua.  
 
6. Huumeisiin liittyvät terveyshaitat 
 
C-, B- ja A-hepatiitin sekä HIV-infektioiden määrä ruiskuhuumeita käyttävien joukossa 
on 2000-luvulla laskenut tai pysynyt alhaisella tasolla. Huumausaineisiin liittyvissä 
myrkytyskuolemissa buprenorfiini on yhä useammin ollut tärkein löydös. Kesällä 2006 
ilmeni useita tapauksia, joissa gamman tai lakan yhteiskäyttö alkoholin kanssa oli 
aiheuttanut muun muassa sekavuutta ja tajuttomuutta musiikkifestivaaleilla. 
Huumetutkijoiden useista lähteistä keräämä informaatio viittasi näiden aineiden käytön 
yleistyneen.  
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7. Huumeisiin liittyvien terveyshaittojen vähentäminen   
 
Erityisesti matalan kynnyksen hoitopalvelujen toiminta on ollut tärkeää huumeiden 
käyttöön liittyvien tartuntatautien ehkäisyssä ja vähentämisessä. Suonensisäiseen 
huumeidenkäyttöön liittyviä tartuntatautiriskejä on pyritty vähentämään muun muassa 
vertaistoiminnan kehittämisellä.  
 
8. Huumeisiin liittyvät sosiaaliset haitat 
 
Huumausaineiden ongelmakäyttäjät ovat usein hyvin syrjäytyneitä, ja heitä vaivaa 
näköalattomuus liittyen "tavalliseen" elämään ja tulevaisuuteen. Huumehoidon 
asiakkaista 62 % oli työttömiä ja 11 % asunnottomia vuonna 2006. Poliisin tietoon 
tulleet huumausainerikokset laskivat 7 % edelliseen vuoteen verrattuna. Alustavien 
tulosten mukaan jopa 90 prosentilla miesvangeista on jokin päihderiippuvuus ja 
naisvangeista 65 prosentilla huumeriippuvuus.  
 
9. Huumeisiin liittyvien sosiaalisten haittojen vähentäminen 
 
Käynnissä on erilaisia sosiaalisen kuntoutuksen projekteja ja malleja. Esimerkiksi 
Helsingin kaupungin asunnottomien sosiaalitoimisto tarjoaa asumiseen tukimuotoa, 
jota kutsutaan Asson sosiaaliseksi isännöinniksi. Mallissa asukkaita tuetaan 
selvittämällä vuokrarästejä ja estämällä kodin menettäminen sekä vähentämällä 
päihde- ja mielenterveysongelmista aiheutuvia häiriöitä.  
 
Vankiloissa huumeiden käyttäjille tarjotaan päihdekuntoutusta ja opioidihoitoa. 
Vaihtoehtoisista rikosoikeudellisista seuraamuksista huumeiden käyttäjien 
hoitoonohjausta on käytetty vähän, ja käyttäjiä on pääasiassa sakotettu. Suomen 
ensimmäinen huumeiden käyttäjien yhdistys Lumme perustettiin loppuvuodesta 2005.  
 
10. Huumemarkkinat 
Suomen huumausainemarkkinoilla esiintyy erityisesti kannabistuotteita, synteettisistä 
huumausaineista amfetamiinia ja ekstaasia, buprenorfiinia sekä ennen kaikkea 
bentsodiatsepiinilääkevalmisteita. Heroiinia Suomessa esiintyy edelleen niukasti. 
Huumausainetakavarikoissa ei tapahtunut vuonna 2006 määrällisesti suuria muutoksia. 
Tuoreen arvion mukaan takavarikoidun määrän (2004: 493 kg + 7840 kannabiskasvia) 
osuus olisi 10–25 markkinoilla olevan kannabiksen määrästä, kun yleensä arvioitu 
prosentti on 5-10 %. 
 
11. Huumeiden käytön julkiset kustannukset 
Huumeiden käyttö maksoi julkiselle sektorille 180 miljoonaa euroa vuona 2005. Valtio 
maksoi kokonaiskustannuksista 107 miljoona euroa ja kunnat 73 miljoonaa euroa. 
Haittojen vähentämisen ja turvallisuuden ja järjestyksen ylläpito muodostivat noin 70 
prosenttia kustannuksista. Huumehoitoon ja haittojen ennaltaehkäisyyn käytettiin 
selvästi vähemmän varoja. 
 
12. Nuorten huumeiden käyttö ja sosiaalinen huono-osaisuus Suomessa 
 
Suomalaisten nuorten elinympäristö on tasapainoinen siinä mielessä, että maasta ei 
löydy asuinalueita, joihin olisi kasautunut mittava määrä erilaisia sosiaalisia ongelmia. 
Huolestuttavia tekijöitä ovat kasvavat lastensuojeluluvut ja epävakaissa oloissa elävien 
lasten melko suuri määrä. Lastensuojelun toimenpiteiden takana on usein vanhempien 
päihteidenkäyttö, joka voi lisätä päihdeongelmien riskiä aikuisuudessa. Myös nuorten 
lisääntyviä mielenterveysongelmia voi pitää hälyttävinä, sillä mielenterveysongelmien 
on todettu olevan yhteydessä huumekokeiluihin.  
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Suomessa ei ensijaisesti pyritä ohjaamaan tai suuntamaan toimintaa riskiryhmille. 
Huumeiden käytön ehkäisyn nähdään olevan pikemminkin yhteydessä lasten ja 
nuorten elinolojen kokonaisvaltaiseen parantamiseen. Palvelujärjestelmän piirissä on 
kehittämistä esimerkiksi emotionaalisen tuen tarjoamisessa. 
 
13. Huumetutkimus Suomessa 
 
Huumetutkimus yleistyi Suomessa vasta 1990-luvulla, kun huumeiden käyttö ja siihen 
liittyvät haitat alkoivat kasvaa. Viimeisen 10 vuoden aikana huumeisiin liittyvän 
tutkimuksen määrittämisessä on liikuttu yleisemmän ja huumetilanteen seurannan 
perusindikaattorien käyntiin saattamisesta kohti yksityiskohtaisempia toimenpide-
ehdotuksia seuraten huumetilanteen kehittymistä. Suomen Akatemia rahoittaa 
huumeisiin liittyvää tutkimusta parhaillaan Päihteet ja addiktio -tutkimusohjelmassaan 
5,5 miljoonalla eurolla vuosina 2007–2010.  
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A. UUDET KEHITYSSUUNTAUKSET 

 

1 Huumelainsäädäntö ja huumausainepolitiikka 
 
Huumeiden vastainen toiminta perustuu pitkän aikavälin toimenpidevalintoihin sekä 
näitä valintoja ohjaaviin yhteiskunnallisiin rakenteisiin. Huumausainetyön rakenteet 
muodostuvat huumausainelainsäädännöstä ja huumausainepolitiikkaa ohjaavista 
strategioista sekä toimintaohjelmista. Huumeiden vastaiset toimet (ehkäisevä työ, 
hoito, haittojen vähentäminen, huumevalvonta) konkretisoituvat lainsäädännön 
toteuttamisessa sekä strategioiden ja toimintaohjelmien toimeenpanossa.  
 
Monet kansallisista kannanotoista ja toimista voidaan liittää huumausainepolitiikkaa 
kansainvälisellä tasolla ohjaaviin järjestelmiin ja sopimuksiin. Huumetyöhön vaikuttavat 
merkittävästi myös sille suunnatut resurssit. 
 
Huumausainelaissa (1289/1993) säädetään kansainvälisiin sopimuksiin perustuvista 
huumausainevalvonnan pääperiaatteista. Huumausainelakiin liittyvässä 
huumausaineasetuksessa (1603/1993) säädetään yksityiskohtaisemmin 
huumausaineiden laillisesta viennistä sekä tuonnista. Sosiaali- ja terveysministeriön 
päätöksellä (1709/1993) määrätään huumausaineista ja huumausaineiden 
valmistuksessa käytettävistä aineista. Myöhemmin lainsäädäntöä on tarkistettu siten, 
että se vastaa EU:ssa voimassa olevia huumausaineiden lähtöaineiden 
valvontasäännöksiä sekä YK:n huumausainelistoihin tehtyjä muutoksia. 
Huumausainerikoksista määrätään rikoslaissa (1303/1993), jonka mukaan 
huumausainerikokset jaetaan huumausainerikokseen, sen valmisteluun tai sen 
edistämiseen (maksimirangaistus 2 vuotta vankeutta) sekä törkeään 
huumausainerikokseen (vankeustuomiot 1–10 vuotta). Vuonna 2001 tehtiin rikoslain 
muutos (654/2001), jonka mukaan määriteltiin huumausaineen käyttörikos 
(maksimirangaistus puoli vuotta vankeutta).  
 
Perusopetuslain muutoksella perusopetukseen on tullut oppiaineeksi terveystieto 
(453/2001). Koululaeissa velvoitettiin vuonna 2003 Opetushallitus määrittelemään 
yhdessä Stakesin kanssa oppilas- ja opiskelijahuollon keskeiset periaatteet ja 
opetustoimeen kuuluvat tavoitteet kansallisiin opetussuunnitelman perusteisiin. 
Opetuksen ja koulutuksen järjestäjät velvoitettiin yhteistyössä sosiaali- ja 
terveysviranomaisten kanssa soveltamaan näitä paikallisiin opetussuunnitelmiin muun 
muassa päihteiden käytön ennaltaehkäisemiseksi ja hoitamiseksi. (477,478,479/2003.) 
 
Raittiustyölaissa (828/1982) pidetään päämääränä terveitä elämäntapoja. 
Päihdehuoltolaissa (41/1986) keskeistä on päihteiden ongelmakäytön vähentäminen ja 
tarpeen mukaisten hoitopalvelujen järjestäminen kunnissa. Opioidiriippuvaisten 
korvaus- ja ylläpitohoidosta määrätään asetuksella 289/2002. Tartuntatautiasetuksen 
muutoksella (1383/2003) edellytetään, että terveyskeskuksen tulee yhä enemmän 
huolehtia suonensisäisesti huumeita käyttävien terveysneuvonnasta ja käyttövälineiden 
vaihtamisesta.  
 
Lisäksi huumausaineista säädetään muun muassa rikoslain kokonaisuudistuksessa 
koskien rahanpesua (68–79/1998) ja rattijuopumusta (1198/2002), rangaistuksen 
täytäntöönpanoa koskevan lain muutoksessa (656/2001), jossa käsitellään 
vankeinhoidon henkilöstön toimivaltaa huumausainevalvonnassa, pakkokeinolain 
muutoksessa (646/2003), jossa esitetään ehdot telekuuntelulle, televalvonnalle ja 
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tekniselle tarkkailulle sekä poliisilain muutoksessa (21/2001), jossa säädetään 
peitetoiminnasta ja valeostoista. 
 
Valtioneuvosto teki 5.10.2000 periaatepäätöksen huumausainepolitiikan 
tehostamisesta Suomen vuoden 1997 ensimmäisen kansallisen 
huumausainestrategian pohjalta. Päätöksessä esitetyillä toimenpiteillä pyrittiin 
vähentämään sekä huumausaineiden kysyntää että tarjontaa. Pyrkimyksenä oli 
pysäyttää huumausaineiden käytön ja huumausainerikollisuuden kasvu. Kansallisen 
huumausainepoliittisen ohjelman koordinointia, toimeenpanoa ja seurantaa varten 
valtioneuvosto asetti huumausainepoliittisen koordinaatioryhmän, joka koostui 
keskeisten ministeriöiden sekä näiden alaisten virastojen edustajista. 
Koordinaatioryhmä valmisteli kautenaan toimenpideohjelman huumausainepolitiikan 
tehostamiseksi vuosiksi 2001–2003. Pääministeri Matti Vanhasen hallitusohjelman 
mukaan koordinaatioryhmä valmisteli vuosille 2004–2007 huumausainepoliittisen 
toimenpideohjelman, jonka valtioneuvosto hyväksyi periaatepäätöksellä vuoden 2004 
alussa.  
 
Vuosien 2004–2007 ohjelman tavoitteet on määritelty seuraavasti. Hallinnon 
osalta tavoitteena ovat kansallisen huumausainepolitiikan koordinoinnin 
vakiinnuttaminen sekä Suomen huumausainelainsäädännön tarkistaminen huomioiden 
yhteisölainsäädännön muutokset ja huumausainekontrollin ulkopuolella olevien 
aineiden nopeutunut markkinoille tulo. Ehkäisevässä päihdetyössä kehitetään uusia 
menetelmiä, vahvistetaan paikallistason viranomaisyhteistyötä ja 
tuetaan kansalaisjärjestöjen roolin vahvistumista. Oppilas- ja opiskelijahuollossa 
tehostetaan moniammatillista yhteistyötä ja paikallisia yhteistyömuotoja nuorten 
huumausaineiden käyttäjien syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Asianmukaisten 
huumehoitopalvelujen saatavuutta parannetaan, huumetyön osaamista kehitetään ja 
tehostetaan hoitotoimenpiteiden käyttöä rikosoikeudellisten seuraamusten yhteydessä. 
Huumeiden tarjonnan rajoittamiseksi lisätään poliisin, tullin, rajavartiolaitoksen ja 
syyttäjän sekä yksityisen turvallisuusalan yhteistoimintaa huumausaineiden tarjonnan 
vähentämiseksi. Huumausaineiden lähtöaineisiin liittyvää 
viranomaisyhteistyötä tehostetaan. Lisäksi edistetään huumausaineiden käyttöä sekä 
levittämistä ehkäiseviä kansainvälisiä toimia ja jatketaan huumausaineiden vastaisen 
työn tukemista lähialue- ja kehitysalueyhteistyössä. (STM 2004.) Vuoden 2007 
aikana valmisteltiin uutta huumausainepoliittista yhteistyöohjelmaa vuosille 2008–2011. 
Valtioneuvosto teki yhteistyöstä periaatepäätöksen marraskuussa 2007. Uusi 
suunnitelma seuraa pitkälti vuosille 2004–2007 tehtyä ohjelmaa.  
 
 Vuoden 1997 huumestrategiaan liittyen vuonna 2000 valmistui nuorten huumeiden 
käytön ehkäisytoimikunnan mietintö ja vuonna 2001 huumehoitotyöryhmän mietintö. 
Lisäksi poliisi on tuottanut huumausaineiden vastaisen strategian (2002) vuosiksi 
2003–2006 ja Vankeinhoitolaitos (2002) päihdestrategian (osat I–III), jota on 
myöhemmin täydennetty uudella strategialla vuosiksi 2005–2006. Tulli on tuottanut 
huumausainestrategian vuosille 2002–2005 ja lisäksi on tuotettu poliisin, tullin ja 
rajavartiolaitoksen yhteinen PTR-huumausainestrategia.  
 
Muita huumausaineita käsitteleviä strategioita ovat mm. köyhyyden ja sosiaalisen 
syrjäytymisen kansallinen toimintasuunnitelma 2003–2005, joka edellyttää, että 
ennaltaehkäisevää huumetyötä vahvistetaan ja huumeiden käyttäjille järjestetään 
riittävä hoito sekä laajennetaan haittoja vähentäviä toimenpiteitä. Terveys 2015 -
kansanterveysohjelmassa (2001) yhdeksi tavoitteeksi on asetettu alkoholin ja 
huumeiden käyttöön liittyvien terveysongelmien asiantunteva hoito. Lisäksi on laadittu 
kansalaisten turvallisuuden lisäämiseksi sektorirajat ylittävä sisäisen turvallisuuden 
ohjelma 2005–2015 (SM 2004).  
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1.1 Huumausainelainsäädäntö 
 

1.1.1 Uusi huumausainelaki 
 
Hallitus teki vuoden 2006 keväällä Eduskunnalle esityksen uudesta huumausainelaista 
ja eräistä siihen liittyvistä laeista. Syksyllä 2006 lakiesitys oli vielä eduskunnan 
käsiteltävänä. Eduskuntakäsittelyn viivästyttyä hallituksen esitys raukesi vuoden 2006 
lopussa halllituskauden päättyessä. Lainuudistus jäi odottamaan vuoden 2007 alussa 
valitun uuden hallituksen linjauksia.  
 
Huumausainelakiesityksen tarkoituksena oli tehostaa huumausainevalvontaa, mutta ei 
muuttaa kansallista huumausainepolitiikkaa. Esityksen tavoitteena on 
huumausaineiden laittoman tuonnin, viennin, valmistuksen, levittämisen ja käytön 
ehkäiseminen. Huumausaineiden lähtöaineisiin esityksessä oli tarkoitus soveltaa 
Euroopan yhteisöjen sisä- ja ulkokaupan lähtöaineasetusten säännöksiä. Voimassa 
oleviin periaatteisiin tai menetelmiin uudessa huumausainelakiesityksessä ei ehdotettu 
olennaisia muutoksia, ainoastaan täsmennyksiä.  
 

1.1.2 Kysynnän ehkäisyä koskeva lainsäädäntö 
 
Ehkäisevä huumetyö 
 
Työterveyshuoltolain (1383/2001) mukaisten huumausainetestien toteuttamista 
käsitellään huumausainetestejä koskevassa asetuksessa (218/2005). Asetuksen 
tarkoituksena on varmistaa, että testit tehdään hyvän työterveyshuoltokäytännön ja 
laboratorioiden laatustandardien mukaisesti. Lisäksi asetuksella pyritään varmistamaan 
testattavan yksityiselämän suoja, henkilökohtainen koskemattomuus ja muut 
perusoikeudet. Testauksesta on valmisteltu ohje sosiaali- ja terveysministeriön johdolla 
kolmikantaisesti yhdessä työntekijöiden ja työnantajien keskusjärjestöjen kanssa (STM 
2006a).  
 
Työterveyshuoltolain muutoksilla (760/2004, 456/2007) määritellään, että työnhakijalle 
tehtävän testin edellytyksenä on, että työnantajalla on olemassa kirjallinen 
päihdeohjelma, jonka tulee sisältää työpaikan yleiset tavoitteet ja noudatettavat 
käytännöt päihteiden käytön ehkäisemiseksi ja päihdeongelmaisten hoitoon 
ohjaamiseksi. Tehtävät on käsiteltävä ennen hyväksymistään työnantajan ja 
työntekijöiden yhteistoimintamenettelyn mukaisessa järjestyksessä. Lisäksi positiivinen 
testitulos on varmistettava edellä esitetyissä laatuvalvotuissa laboratorioissa. 
(334/2007)  
 
 
Huumehoito 
 
Valtioneuvoston asetuksella (719/2007) määrättiin päihdepalvelujen kehittämiseen 
valtionavustuksia enintään 3 500 000 € sosiaalialan osaamiskeskuksille, kunnille ja 
kuntayhtymille päihdeongelmaisten hoidosta ja hoidon kehittämisestä aiheutuviin 
kustannuksiin. Avustuksessa painotetaan päihteiden käytön alueellista tarvetta ja 
viranomaisyhteistyön kehittämistä osana kansallista kunta- ja 
palvelurakenneuudistusta. Erityisiä kohteita rahoitushankkeille ovat päihdeongelmaiset 
naiset ja mielenterveysongelmaiset. 
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Vuoden 2008 alussa voimaan astuvassa lastensuojelulaissa (583/2007) korostetaan 
päihde- ja mielenterveyspalvelujen piirissä olevien aikuisten kykyä selviytyä hänen 
hoidossaan ja kasvatuksessaan olevien lasten hoidon ja tuen tarpeesta. Lapsi on 
otettava sosiaalihuollosta vastaavan toimielimen huostaan ja järjestettävä hänelle 
sijaishuolto, jos puutteet lapsen huolenpidossa uhkaavat vakavasti vaarantaa lapsen 
terveyttä tai kehitystä, tai lapsi vaarantaa vakavasti itse terveyttään tai kehitystään 
käyttämällä päihteitä, tekemällä muun kuin vähäisenä pidettävän rikollisen teon tai 
muualla niihin rinnastettavalla käyttäytymisellään. Jos huostaan otto katsotaan olevan 
lapsen edun mukaista, hoidosta tehdään erityinen asiakassuunnitelma, jossa kirjataan 
sijaishuollon tavoitteet ja erityisesti tuen ja avun järjestäminen lapselle, hänen 
vanhemmilleen sekä huoltajilleen ja johon voi sisältyä myös erityistä huolenpitoa 
vakavan päihde- tai rikoskierteen katkaisemiseksi.  
 
Laitoshoitoon sijoitettuna lapsen käytössä olevat, päihtymystarkoituksessa olevat 
aineet sekä itsensä tai toisen henkilön vahingoittamiseen tarkoitetut esineet on otettava 
laitoksen haltuun. Lapselle voidaan asettaa määräaikainen kielto poistua laitoksen 
alueelta tai laitoksesta, jos se on hänen etunsa kannalta tarpeellista. Lapselle on 
ulkopuolisen sijoituksen jälkeen järjestettävä jälkihuolto, jos sijoitus on kestänyt 
yhtäjaksoisesti vähintään puoli vuotta. Jos lapsella ei ole sijoituksen jälkeen riittävästi 
tuloja tai korvauksia, kunnan on järjestettävä ne nuoren asumisen, koulutuksen sekä 
muun itsenäistymisen järjestämiseksi  
 
Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista säädetyn lain 
(566/2005) ja asetuksen (646/2005) mukaan kuntoutujalla on oikeus päihdehoidon 
tukeen (kuntoutusrahaan), jos kuntoutus on tarpeellista kuntoutujan työelämässä 
pysymiseksi, työelämään palaamiseksi tai työelämään pääsemiseksi. Kuntoutusrahaa 
myönnetään vain, jos kuntoutus suoritetaan Kansaneläkelaitoksen hyväksymässä 
päihdehuollon kuntoutuslaitoksessa ja että kuntoutus perustuu hoito- tai 
kuntoutusohjelmaan. Lain (902/2005) tarkennuksen mukaan päihdehuollon 
kuntoutuspalveluja antavalla kuntoutuslaitoksella tulee olla valvonnasta vastaavan 
lääninhallituksen lupa terveyden- tai sosiaalipalvelujen antamiseen. Lisäksi 
kuntoutuslaitoksella tulee olla päihdekuntoutuksen kannalta asianmukaiset tilat ja 
laitteet sekä toiminnan edellyttämä henkilöstö. Kuntoutuksen osalta voidaan suorittaa 
harkinnanvaraista korvausta ylläpito- ja muista kustannuksista sekä kuntoutuksen 
jälkeiseltä ajalta harkinnanvaraista kuntoutusavustusta, jos se on kuntoutujan 
työllistymisen kannalta erityisen tarpeellista.  
 
Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella (993/2006) säädetään päihdehuoltolain 
mukaisesta lähettävän lääkärin lausunnosta ja hoitoon ottavan lääkärin päätöksestä, 
joilla henkilö määrätään tahdosta riippumattomaan hoitoon terveysvaaran perusteella. 
 
Asetuksella (616/2005) opiaattiriippuvuuden jälkihoidossa käytettävä naltreksoni tuli 
peruskorvattavaksi lääkkeitä ja lääketieteellisin perustein vakaviksi arvioitavia 
sairauksia koskevan lainsäädännön perusteella. Lääkelain muutoksella (22/2006) 
voidaan myös kieltää tai rajoittaa oikeutta tuoda maahan lääkeaineita, jotka sisältävät 
huumausaineiksi luokiteltuja aineita.  
 
 
Huumeisiin liittyvien sosiaalisten ja terveyshaittojen vähentäminen 
 
Laissa järjestyslain muuttamisesta (528/2005) kielletään päihdyttävän aineen 
nauttiminen yleisellä paikalla taajamassa, rajanylityspaikoilla sekä julkisessa 
liikenteessä olevassa kulkuneuvossa. Kielto ei koske alkoholijuoman nauttimista 
puistoissa tai siihen verrattavissa paikoissa, jos se ei vaikeuta kohtuuttomasti muiden 
oikeutta käyttää paikkaa varsinaiseen tarkoitukseensa. Koska huumausaineiden käyttö 
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on aina rikoslain alaista toimintaa, sen käyttö järjestyslain mukaisissa paikoissa on aina 
kiellettyä. Lain muutoksella (533/2007) täsmennetään järjestysrikkomuksesta 
annettavaa rikesakkoa ja poliisien sekä rajavartiomiesten oikeutta päihdyttävän aineen 
takavarikointiin sekä hävittämiseen. Päihtyneiden käsittelystä annetun lain 
muutoksessa (848/2006) painotetaan, että päihtynyttä ei pidä toimittaa yleiseen 
selviämisasemaan tai päihdehuollon yksikköön, jos hän käyttäytymisellään aiheuttaa 
vaaraa muiden henkilöiden turvallisuudelle. Jälkimmäisessä tapauksessa hänet on 
otettava poliisin säilytystilaan. (841/2006). 
 
Vankeuslain (767/2005) mukaan tuomittu voidaan sijoittaa vankilan suljetun osaston 
sijaan vapaudesta suoraan avolaitokseen, jos hänen suoritettavanaan on sakon 
muuntorangaistus tai enintään yhden vuoden vankeusrangaistus, ja jos vanki sitoutuu 
päihteettömyyteen ja sen valvontaan. Suljetulla osastolla vankeusvangille on varattava 
mahdollisuus asua osastolla (sopimusosasto), jolla vangit sitoutuvat päihteettömyyden 
valvontaan ja osastolla järjestettävään toimintaan. Vanki voidaan siirtää suljetusta 
vankilasta avolaitokseen määräajaksi, jos siirto edistää rangaistusajan suunnitelman 
toteutumista, ja vanki noudattaa osastossa toteutettavia ohjelmia sekä sääntöjä. Vanki, 
jolla on päihdeongelma, voidaan myös sijoittaa määräajaksi vankilan ulkopuoliseen 
laitokseen, jossa hän osallistuu päihdehuoltoon tai hänen selviytymis-
mahdollisuuksiaan parantavaan toimintaan eikä käytä päihteitä ja sitoutuu 
noudattamaan liikkumista koskevia ehtoja. Vankilan järjestämän toiminnan 
tarkoituksena on edistää vangin sijoittautumista yhteiskuntaan vahvistamalla hänen 
valmiuksiaan rikoksettomaan elämäntapaan, ylläpitämällä ja vahvistamalla hänen 
ammatillista osaamistaan sekä tukemalla vangin päihteetöntä elintapaa.  
 
Jos on syytä epäillä, että vanki on alkoholin tai muun päihdyttävän aineen vaikutuksen 
alainen, vanki voidaan velvoittaa antamaan veri- tai sylkinäyte tai suorittamaan 
puhalluskoe. Jos vangin epäillään pitävän hallussaan kiellettyjä aineita (esimerkiksi 
huumausaineita), hänelle voidaan tehdä henkilötarkastus (vaatteiden tarkastaminen), 
ja henkilönkatsastus (koko kehon tarkastaminen), jos vankia epäillään rikoksesta, jonka 
ankarin rangaistus on enemmän kuin kuusi kuukautta, tai huumausaineiden 
käyttörikoksesta. Pakkokeinolain muutoksella (769/2005) esitutkinnan ollessa kesken 
voidaan rajoittaa tutkintavangin yhteydenpitoa muuhun henkilöön, jos on perusteltua 
syytä epäillä, että yhteydenpito vaarantaa tutkintavankeuden tarkoituksen.  
 
Tutkintavankeuslain (768/2005) tutkintavangille saapuneesta kirjeestä, 
postilähetyksestä tai viestistä saadaan ottaa jäljennös, jos esimerkiksi sitä luettaessa 
käy ilmi, että se todennäköisesti sisältää suunnitelmia tai tietoja huumausaineen 
käyttörikoksesta. Tutkintavangin puhelu voidaan tallentaa, jos puhelua kuunneltaessa 
käy ilmi, että puhelu todennäköisesti sisältää suunnitelmia tai tietoja huumausaineen 
käyttörikoksesta. Tutkintavangille voidaan rikoksen selvittämiseksi tehdä 
henkilönkatsastus, jos tutkintavankia todennäköisin syin epäillään esimerkiksi 
huumausaineen käyttörikoksesta. Tutkintavankia saadaan pitää erillään muista 
vangeista, jos se on välttämätöntä esimerkiksi päihdyttävän aineen jatkuvan käytön tai 
huumausainerikoksen estämiseksi. 
 
Vankeuslain ja tutkintavankeuslain muutoksilla (265–266/2007) edellisiä määräyksiä 
kuitenkin kiristettiin vangin osalta muun muassa siten, että kiellettyjen aineiden ja 
esineiden sisältymisen mahdollisuuteen vedoten vangille kirjeen ja muun 
postilähetyksen avaamiseen ja sen sisällön tarkastamiseen sitä lukematta riittää 
perustellusta syystä hänen rikostaustansa, vankeusaikainen käyttäytymisensä, itse 
lähetys tai sen lähettäjä. Vastaavalla perusteella saadaan kirje lukea, jos se on 
perusteltua rikoksen estämiseksi tai selvittämiseksi, vankilan järjestystä uhkaavan 
vaaran torjumiseksi tai vangin tai muun henkilön turvallisuuden suojelemiseksi. 
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1.1.3 Huumetarjonnan rajoittamista koskeva lainsäädäntö 
 
EU:n puitepäätöksen (2004/757/YOS) johdannossa todetaan, että EU:n toiminnassa on 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti keskityttävä kaikkein vakavimpien 
huumausainerikosten torjuntaan. Sen sijaan henkilökohtaiseen käyttöön liittyvän 
toiminnan jättäminen puitepäätöksen soveltamisalan ulkopuolelle ei merkitse 
neuvoston ohjeen antamista siitä, kuinka jäsenvaltioiden pitäisi käsitellä tällaisia 
tapauksia kansallisessa lainsäädännössään.  
 
Rikoslain huumausaineita koskevan luvun 50 muutoksella (928/2006) ja tähän liittyvällä 
asetuksella (1014/2006) määriteltiin törkeän huumausainerikoksen edistämiseksi tehty 
toimi järjestäytyneen rikollisryhmän jäsenenä, kun kyseessä on erittäin vaarallinen 
huume, suuri huumausaine-erä tai huomattavan taloudellisen hyödyn tavoittelu. Jos 
huumausainerikoksen edistämiseksi tehty toimi on myös kokonaisuutena arvostellen 
törkeä, tekijä on tuomittava vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi mutta enintään 
kuudeksi vuodeksi. Samalla lainmuutoksella huumausaineiden viljelemisen, 
kuljettamisen, kuljetuttamisen sekä huumausainerikoksen edistämisen yrittäminen 
määriteltiin huumausainerikokseksi. Lisäksi huumausainerikokseen ja törkeään 
huumausainerikokseen sekä niiden valmisteluun sovelletaan samaa 
rangaistusvastuuta kuin mitä oikeushenkilöstä säädetään.  

Tiedonhankintaa koskevan poliisilain muutoksen (525/2005) perusteella teknisen 
kuuntelun ja vankilassa tapahtuvan teknisen katselun edellytyksenä on, että henkilön 
käyttäytymisestä tai muilla perusteilla voidaan päätellä hänen syyllistyvän esimerkiksi 
huumausainerikokseen. Vastaavalla perusteella ja välittömän henkeen tai terveyteen 
kohdistuvan vaaran torjumiseksi televalvontaa voi kohdistaa henkilön tai hänen 
oletettavasti muuten käyttämäänsä teleliittymään, teleosoitteeseen tai 
telepäätelaitteeseen. Tilapäisesti voidaan myös sulkea tällainen liittymä tai laite sekä 
antaa lupa saada tieto niistä matkaviestimistä, joista tiettynä aikana kirjautuu tieto tietyn 
paikan läheisyydessä sijaitsevan tukiaseman kautta telejärjestelmään. Peitetoiminnan 
edellytyksenä on edelleen törkeä huumausainerikos. Valeoston edellytys on, että se on 
välttämätöntä sellaisen rikoksen paljastamiseen, josta säädetty ankarin rangaistus on 
vähintään kaksi vuotta vankeutta (esimerkiksi huumausainerikos).  

 

1.1.4 Kansainvälistä yhteistyötä koskeva lainsäädäntö 
 
Laissa omaisuuden tai todistusaineiston jäädyttämistä koskevien päätösten 
täytäntöönpanosta Euroopan unionissa (540/2005) esitetään päätöksen kansallisen 
toimeenpanon edellytyksenä, että teko olisi Suomessa vastaavissa olosuhteissa 
tehtynä rikos. Vaikka Suomessa asia ei ole rikos vastaavissa olosuhteissa, Suomi ei 
voi kieltäytyä toimesta, jos teko on jäädyttämispäätöksen tehneen jäsenvaltion lain 
mukaan rikos, josta säädetty ankarin rangaistus on vähintään kolmen vuoden 
vapausrangaistus.  
 

1.2 Huumausainepolitiikka 
 
Huumausainepolitiikan perusteet ja koordinointi vuonna 2006 
 
Suomessa voimassa olleen Matti Vanhasen ensimmäisen hallituskauden (2004–2007 
huumausaineita käsittelevässä periaateohjelmassa vuosille 2004–2007 esitettiin kolme 
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eri visiota huumetilanteen kehittymiseksi vuoteen 2007 mennessä, nouseva, vakiintuva 
tai laskeva kehitystrendi (STM 2004).  
 
Ohjelman 14 tavoitetta liittyivät huumausainepolitiikan koordinointiin, 
viranomaisyhteistyöhön eri hallinnonalojen välillä, huumehoitopalvelujen saatavuuteen 
eri tilanteissa, osaamisen lisäämiseen, päihdetyön menetelmien kehittelyyn, 
rikosoikeudellisten toimenpiteiden monipuolistamiseen, paikallistason yhteistoiminnan 
kehittämiseen yhteistyössä kansalaisjärjestöjen kanssa, huumelainsäädännön 
kehittämiseen, kansainvälisen toiminnan ja lähialueyhteistyön lisäämiseen sekä 
huumetutkimukseen panostamiseen. Periaateohjelman loppuraportti esitettiin keväällä 
2007 (STM 2007)1 
 
Maaliskuussa 2007 virkaan astuneen Matti Vanhasen toisen hallituksen 
periaatepäätöstä huumausainepoliittisesta yhteistyöstä vuosille 2008–2011 valmisteltiin 
kesällä 2007 ja alustavasti se sisältää entisenkaltaisen yleistavoitteen 
huumausaineiden käytön ja levittämisen ehkäisemiseksi siten, että niiden käytöstä ja 
torjunnasta aiheutuvat taloudelliset, sosiaaliset ja yksilölliset haitat ja kustannukset 
jäävät mahdollisimman pieniksi. Ohjelman yksityiskohdat ovat myös suurelta osin 
entisen ohjelman kaltaiset. (Valtioneuvosto 2007.) 
 
Ohjelmassa esitetään, että (1) huumausainepoliittisen koordinaatioryhmän työtä 
jatketaan ja se raportoi säännöllisesti huumausainetilanteesta valtioneuvostolle, (2) 
vahvistetaan ehkäisevän päihdetyön asemaa kunta- ja palvelurakenneuudistuksessa 
sekä vakiinnutetaan varhainen puuttuminen osaksi hyvinvointipalveluja, (3) 
kohdistetaan huumausainerikollisuuden torjunta erityisesti kansainväliseen 
rikollisuuteen mutta samalla kehitetään poliisin antamaa hoitoon ohjausta (4) 
kehitetään huumehoitopalveluja terveydenhuollon yleisen periaatteen mukaisesti 
antamalla kansalaisille yhdenvertaisesti heidän tarvitsemansa palvelut, (5) 
parannetaan vankien päihdekuntoutusta ja yhteiskuntaan sopeutumista 
suunnittelemalla rangaistusaika yksilöllisesti, lisäämällä avolaitoksiin sijoitettavien 
vankien suhteellista määrää ja kehittämällä vapautuvien vankien jälkihuoltoa.  
 
Lisäksi (6) jatketaan aktiivista osallistumista EU:n yhteisen ulkopolitiikan suunnitteluun 
ja toteutukseen sekä osallistutaan yhteistyöhön YK:n, Euroopan neuvoston ja 
lähialueiden kanssa ja myös (7) pitkäaikaista huumetilanteen tutkimuksellista 
seurantaa jatketaan, edistetään huumeisiin liittyvää tutkimusta ja tutkijakoulutusta sekä 
toteutetaan Suomen Akatemian päihteet ja addiktio -tutkimusohjelma vuosina 2007 - 
2010. 
 
 
Huumausainepolitiikan toteutus 
 
Matti Vanhasen ensimmäisen hallituskauden (2004–2007) periaateohjelman 
loppuraportissa (STM 2007a) todettiin, että hallituskauden aikana kehityksen tulokset 
viittaavat selvästi vakiintuvan kehityksen vaihtoehtoon 
 
Ohjelman alun mukaisessa maltillisessa skenaariossa arvioitiin, että satunnaisten 
huumekokeilujen lievähkö lisääntyminen voi vielä sopia malliin, jos tilanne 
säännöllisemmän käytön, ongelmakäytön ja haittojen suhteen säilyy ennallaan tai 
paranee. Oleellista on, että huumeiden vakiokäyttäjäksi rekrytoitumisessa ei tapahdu 
oleellista muutosta. Ongelmakäytön ja siihen liittyvien haittojen kannalta yhteiskunnan 
hyvinvoinnin kehitys, erityisesti työllisyystilanteen ja koulutusmahdollisuuksien tulisi 
herättää positiivisia tulevaisuuden odotuksia. Huumeiden tarjonnan vaikeutumisen 
                                                 
1 Vrt. tarkemmin seuraava sivu: "huumepolitiikan toteutus" 
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edellytyksenä esitettiin oikeusolojen ja yhteiskunnallisten olosuhteiden vakiintumista 
Tallinnan ja Pietarin aluilla. Skenaarion mukaan Viron EU-jäsenyys puoltaa 
kehitysnäkymää.  
 
Sen sijaan skenaariossa esitetty arvio huumeiden käytön vähenemisen kytkennästä 
kielteisempien asenteiden muodostuminen alkoholin käyttöön ja humalajuomiseen ei 
näytä toteutuneen. Vaikka maltillisen kehityksen skenaario toteutuisi, on vaikeaa 
arvioida, onko vakiintuminen pysyvää, sillä huumemarkkinat ja -kulttuurit voivat 
muuttua nopeasti. 
 
Ohjelmaan sisältyvän kehityssuunnan toteuttamiseksi esitettiin 14 eri 
toimenpidekokonaisuutta. Vuoden 2007 arvioissa tarkasteltiin toimenpiteiden 
toteutumista. Arvioiden mukaan (1) huumausainepolitiikkaa koordinoiva yhteistyöryhmä 
on vakiinnuttanut asemansa ja (2) STM on asettanut huumausaineiden lähtöaineiden 
valvontaa varten viranomaistyöryhmän. (3) Yhteistyön muotoja on kehitetty 
moniammatillisesti huumausaineiden ja muiden päihteiden käytön ehkäisemiseksi 
oppilas- ja opiskelijahuollossa sekä (4) sosiaalihuollon, poliisin ja syyttäjien välillä 
huumeongelmaisten hoitoon ohjauksessa. Lisäksi kunnissa on laadittu 
poikkihallinnollisia turvallisuussuunnitelmia ja toisaalta poliisin, tullin ja 
rajavartiolaitosten yhteiset rikosanalyysiyksiköt on perustettu vakavan rikollisuuden 
torjuntamenettelyn tehostamiseksi.  
 
(5) Sekä päihdepalveluille on laadittu laatusuositukset ja niiden toimeenpanoa on 
seurattu. Vuonna 2007 parannetaan päihdepalveluja erityisellä 3,5 miljoonan euron 
lisämäärärahalla. Järjestöjen toimesta on myös huumehoidolle laadittu käyvän hoidon 
suositukset. Asetustasolla on lisäksi säädetty kuntien vastuusta toteuttaa 
terveysneuvontaa. (6) Huomiota on myös kiinnitetty vankien päihdekuntoutukseen ja 
yhteiskuntaan sopeutumisen edistämiseen niin nuorisorangaistusten kuin 
yhdyskuntaseuraamusten yhteydessä. (7) Ehkäisevälle päihdetyölle on luotu 
laatukriteerit ja päihdealan koulutusta on selvitetty. (8) Koulutusta on kehitetty 
perusopetuksessa mm. terveystiedon osalta ja (9) päihdetyön viranomaisyhteistyötä 
paikallisella tasolla on edistetty muassa luomalla kuntakohtainen ehkäisevän 
päihdetyön yhdyshenkilöverkosto.  
 
(10) Päihdealan kansalaisjärjestöjä on tuettu noin 25 miljoonan euron vuosittaisella 
RAY-avustuksella sekä 2 miljoonan euron terveyden edistämisen määrärahalla. (11) 
Huumausainelainsäädäntöä on tarkistettu sekä rikosoikeuden että lääkelain osalta, 
mutta vuosille 2004–2007 laaditun huumausaineohjelman mukaista huumausainelain 
kokonaisuudistusta, joka toteuttaisi kaikki yhteisölainsäädännön muutokset, ei ole vielä 
toteutettu. 
 
(12) Kansainvälisessä yhteistyössä Suomi on korostanut monikansallisten 
organisaatioiden roolia ja osallistunut aktiivisesti EU:n, YK:n, Euroopan neuvoston ja 
pohjoismaiden ministerineuvoston huumausainepoliittiseen yhteistyöhön. Erityisen 
haasteen Suomen kansainvälisessä huumausainepoliittisessa yhteistyössä toi 
kuitenkin toimiminen EU:n puheenjohtajamaana vuoden 2006 jälkimmäisellä puolella.  
 
Keskeiset huumausainepoliittiset toimet Suomen puheenjohtajakaudella olivat EU:n 
vuosille 2005–2008 hyväksytyn huumausainepoliittisen toimenpideohjelman 
toimeenpano, valmistautuminen kevätkautena 2007 pidettävään YK:n 
huumausainetoimikunnan 50. kokoukseen sekä kolmoismaadialogien järjestäminen 
USA:n, Venäjän, Latinalaisen Amerikan ja Karibian sekä Ukrainan kanssa.  
 
EU-puheenjohtajakaudella Suomi johti EU:n horisontaalista huumausainetyöryhmää 
erityisenä painopisteenä yhteistyö Venäjän kanssa. Eurooppalaisia kansalaisjärjestöjä 
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kutsuttiin mukaan EU:n kansallisten huumekoordinaatioviranomaisten kokoukseen. 
 
Suomi hyödynsi pj-kaudella yhteistyötä Euroopan Neuvoston Pompidou-ryhmän 
kanssa korostaen näin eurooppalaisten instituutioiden osaamisen täysimääräistä 
hyväksikäyttöä. Turussa pidetyssä huumekonferenssissa tavoitteena oli sosiaali- 
terveys- ja poliisiviranomaisten yhteistyön parantaminen, huumekoordinaation 
tehostaminen sekä yhteistyön laajentaminen EU:n itänaapureiden kanssa. 
Konferenssin eräs tulos oli eurooppalaisen kaupunkiverkoston perustaminen, joka 
hyväksyttiin Euroopan Neuvoston ministerikokouksessa 28.11.2006 Pompidou-ryhmän 
uuteen työohjelmaan. 
 
Suomen pj-kaudella panostettiin lisäksi EU:n yhtenäiseen toimintaan YK:n 
huumausainetoimikunnassa. Seuraavaan toimikunnan kokoukseen valmisteltiin YK:n 
huume- ja rikostoimiston laboratoriotoimintaa tukeva päätöslauselma. Tavoitteena on 
huumevalvontainfrastruktuurin vahvistaminen kehitysmaissa. 
 
(13) Huumausaineiden vastaisen työn tukemista lähialue- ja kehitysyhteistyössä 
jatkettiin muun muassa vuonna 2006 Suomen rahoituksella käynnistyneellä UNODC:n 
Luoteis-Venäjän huumeolojen kaksivuotisella seurantahankkeella.  
 
(14) Huumausainetutkimusta on edistetty Suomen akatemian kolmivuotisella 5,5, 
miljoonan euron päihde- ja addiktiotutkimuksen tutkimusohjelmalla.  
 
Vuoden 2008–2011 huumausainepoliittinen periaateohjelma on tehty tämän 
seurantaraportin perusteella ja esitetyn maltillisen skenaarion mukaan. Linjauksissaan 
valtioneuvosto painottaa pitkäjänteisen perustason työn jatkamista sekä yhtenäistä 
huumausainepoliittista lähestymistapaa, jossa toimet huumausaineiden kysynnän ja 
tarjonnan vähentämiseksi ovat keskenään tasapainossa ja yhteensopivia 
 
 
Huumepolitiikan arviointi 
 
Tuukka Tammen (2007) väitöskirjan mukaan kansallisessa huumausainekomiteassa 
vuonna 1997 oli vastakkain kaksi näkemystä huumeasioiden määrittelystä. 
Poliisiviranomaiset ajoivat huumeista vapaata yhteiskuntaa ja tiukempaa kontrollia. 
Sosiaali- ja terveyssektorin sekä oikeuspoliittisten toimijoiden muodostama allianssi 
kannatti haittojen vähentämisen politiikkaa. Komitea kirjoitti Suomen ensimmäisen 
valtakunnallisen huumausainestrategian (1997). Haittojen vähentämisen yleinen tavoite 
ei perustunut vain huoleen kansanterveydestä. Käsitteen ideologiset juuret johtavat 
1960–70-luvuilta lähteneeseen rationaalisen ja humaanin kriminaalipolitiikan traditioon, 
jonka mukaan kriminaali- ja sosiaalipolitiikka tähtää ensisijaisesti sosiaalisten haittojen 
minimointiin.  
 
Tutkimuksen mukaan haittojen vähentäminen ei ole luonut uhkaa huumeiden 
kieltolakipolitiikalle, vaan on muodostunut sen osaksi. Haittojen vähentäminen 
toteutettuna ruiskujen ja neulojen vaihtopisteiden (huumeiden käyttäjien 
terveysneuvontapisteiden) perustamisena ja laajennettuna korvaushoitona on 
merkinnyt erikoistuneiden, lääketieteeseen pohjautuvien palvelujen syntyä ja 
lääkärikunnan lisääntynyttä panosta huumeongelmien hoidossa. Samanaikaisesti 
huumeiden käytön rikosoikeudellinen kontrolli on tehostunut. Haittojen vähentäminen ei 
näin ole merkinnyt siirtymää liberaalimpaan huumepolitiikkaan, eikä se ole heikentänyt 
perinteistä huumeiden totaalikieltoon perustuvaa politiikkaa. Sen sijaan haittojen 
vähentäminen yhdistyneenä rankaisevaan kieltolakipolitiikkaan muodostaa uudenlaisen 
kahden raiteen huumepoliittisen paradigman. (Tammi 2007) 
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Kaupunkipäihdetyön malleja on tarkasteltu Helsingin alueella arvioimalla kansalaisten 
käsityksiä huume- ja päihdeongelman luonteesta ja ongelman ratkaisumalleja, joista on 
analysoitu huumeiden käyttäjien päiväkeskuksien (Törmä & Huotari 2005b; Forssèn 
2005), terveysneuvontapisteiden (Törmä & Huotari 2005a; Perälä 2007a, 2007b) sekä 
sosiaalisen isännöinnin mallien (Haapanen 2004) toimintaa.  

Kaupunkilaisten käsityksiä kuvaavassa tutkimuksessa haastatelluista 72 % ei kokenut 
päihteiden käyttäjistä haittaa itselleen, sen sijaan korostettiin haittoja alueen 
yleisilmeelle ja yleiselle turvallisuudelle.2 Keskeiseksi haittojen ja turvallisuusriskien 
vähentämisen keinoksi selkeä enemmistö näki vartioiden ja poliisien määrän näkyvän 
lisäyksen alueella. Kolmannes kaikista mainitsi erityisten haittojen aiheuttajiksi 
pelkästään huumeiden käyttäjät ja viidennes alkoholistit. Kuitenkaan 60 % vastaajista 
ei liittänyt haittoja mihinkään palveluyksikköön. (Törmä ym. 2007.)  

Arvioiden mukaan perinteiset laitoskeskeiset päihdehuollon mallit eivät enää riitä 
tyydyttämään nykyisen entistä monimuotoisen päihdekulttuurin tarpeita, vaan on 
mentävä aktiivisesti kohti asiakasta. Arviointitutkimusten perusteella palveluja tulee 
kehittää siten, että myös kaikkein heikoimmilla voimavaroilla varustetut asiakkaat 
saavat myös peruspalvelut matalan kynnyksen yksiköistä. Perustarpeiden 
tyydyttäminen tarjoamalla myös päiväsaikaan riittävästi suojaisia ja turvallisia 
lepopaikkoja on yksi tapa vähentää häiriöitä. Vailla vakinaista asuntoa olevien 
päihdeongelmaisten asuttaminen on eräs perusedellytyksistä vähentää päihdehäiriöitä. 
Tuen porrastus asiakkaan voimavarojen ja asumisuran mukaan on asumisen kannalta 
tärkeää. Päihdepalvelujen suunnittelussa tärkeää on myös huomioida maantieteellinen 
sijainti esimerkiksi korkeiden HIV-tartuntariskialueiden lähiympäristössä. Vaikeimmin 
päihde- ja mielenterveysongelmaiset eivät hakeudu edes matalan kynnyksen 
palveluihin. Heitä varten on lisäksi kehittävä etsivää työtä mahdollisesti vertaisryhmien 
tuella.  

 

1.3 Huumeisiin liittyvät kustannukset 
 
Huumehaittakustannukset  
 
Vuonna 2005 huumausaineiden ja lääkeaineiden väärinkäyttö aiheutti noin 200–300 
miljoonan euron välittömät haittakustannukset ja 400–800 miljoonan euron välilliset 
haittakustannukset (taulukko 1). Eniten välittömiä kustannuksia aiheutui sosiaalitoimen 
menoista sekä rikollisuuskontrollista. Välillisistä kustannuksista ylivoimaisesti suurin erä 
oli menetetyn elämän arvo ennenaikaisen kuoleman johdosta. 
 

                                                 
2 Tutkimuksessa haastateltiin katugallupissa 53 tutkitun ostoskeskuksen alueella liikkuvaa henkilöä. Tämän lisäksi 
haastateltiin 11 alueilla olevan liikeyrityksen pitäjää.  
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Taulukko 1. Huumehaittakustannukset pääryhmittäin vuosina 2004 ja 2005, milj. euroa. 
 
 

  
     Min 

2004
  

Max

 

Min  

2005 
 

Max 
            
  Välittömät kustannukset  191 272 190 274 
           
  Terveyskulut   33 63 24 54 
           
  Sosiaalikulut   63 69 66 71 
           
  Rikollisuusvalvonta   51 65 53 69 
           
  Omaisuusvahingot, tutkimus, 
  ennaltaehkäisevä päihdetyö 44 75 47 80 
        
           
  Välilliset kustannukset  367 803 363 796 
           
  Tuotantomenetykset   61 102 58 97 
           
  Menetetyn elämän arvo  
  ennenaikaisen  306 701 305 699 
  kuoleman johdosta3         
           
  Yhteensä    558 1 075 553 1 070 
      
 
Lähteet: Päihdetilastollinen vuosikirja 2006 ja 2007, STAKES. 

 

1.4 Sosiaalinen ja kulttuurinen tausta 
 
Yleiset asenteet huumausaineita kohtaan 
 
Vuoden 2006 nuorisobarometrin4 mukaan miehistä 23 % ja naisista 14 % on täysin tai 
jokseenkin samaa mieltä siitä, että on hyväksyttävää käyttää mietoja huumeita, kuten 
kannabistuotteita. Nuoremmat miehet suhtautuvat mietoihin huumeisiin jyrkemmin: 15–
19-vuotiaista miehistä 18 % hyväksyy mietojen huumeiden käytön, kun vastaava luku 
20–25-vuotialla miehillä on 27 %. Naisten asenteissa ei ollut eroa ikäryhmien välillä. 
(Myllyniemi 2006.) Ero eri-ikäisten miesten asenteissa heijastelee käyttötutkimusten 
tuloksia: näyttää siltä, että 1980-luvun loppupuolella syntyneen nuorisosukupolven 
kiinnostus huumekokeiluihin on vähäisempää kuin vanhemmilla ikäluokilla (ks. luku 2.) 
 

                                                 
3 Menetetyn elämän arvo lasketaan käyttämällä vaihtoehtoiskustannuksena 100 %:sesti invalidisoituneen henkilön 
laitoshoitokustannuksia. 
4 Nuorisobarometriä varten haastateltiin 1900 nuorta maalikuussa 2006. Haastatellut olivat 15–29-vuotiaita.  Otos 
muodostettiin väestörekisteristä satunnaisotantana. Sukupuoli, alue, kieli ja ikä olivat kiintiöity niin, että niiden osuus 
aineistossa vastasi muuttujien osuutta perusjoukossa. 



 20

Aikuisväestön terveyteen vaikuttavien elintapojen (AVTK) seurantatutkimuksen5 
(Helakorpi ym. 2007, Piispa ym. 2007) mukaan 78 % suomalaisista arvioi keväällä 
2006, että huumausaineiden käyttö on vakava tai erittäin vakava ongelma, kun 
vastaava luku oli viisi vuotta sitten 90 %. Arvioiden lieventyminen näkyy vielä 
selvemmin siinä, että huumausaineiden käytön erittäin vakavaksi ongelmaksi (38 %) 
arvioivien osuus on laskenut 20 prosenttiyksikköä vuosina 2001–2006. AVTK-
tutkimuksessa muutostrendi näkyy myös arvioitaessa huumausaineiden käytön tason 
tulevaa kehittymistä. Vuonna 2006 tutkittavista 38 % arvioi huumausaineiden käytön 
pysyvän entisellään, kun arvio vuonna 2001 oli vielä 11 %. Muutos heijastaa 
huumetilanteen rauhoittumista. Huumeiden käytön kulttuurista hyväksymistä kuvatut 
muutokset eivät kuitenkaan merkitse, sillä edelleen neljä vastaajaa viidestä pitää 
huumausaineiden käyttöä erittäin tai melko vakavana ongelmana  
 
Kevään 2006 kyselyssä huumeita vakavana ongelmana pitävien naisten osuus oli 81 
% ja miesten osuus 74 %. Iän vaikutus arvioissa on selvä: mitä vanhempi vastaaja, sitä 
vakavammaksi huumetilanne arvioidaan. Vastaavasti eläkeläisistä 92 % ja 
opiskelijoista vain 57 % pitää huumeiden käyttöä erittäin tai melko vakavana 
ongelmana. Ongelman erityisen vakavana kokevien määrän arvioissa koko 2000-luvun 
jatkunut aleneva kehitys (58 % vuonna 2001, 38 % vuonna 2006) näyttäisi 
pysähtyneen. 
 
 
Asenteet huumausaineiden ongelmakäyttäjiä kohtaan 
 
Suomalaisten asenteita huumeriippuvaisiin kartoitettiin tammikuussa 2007 tehdyssä 
kyselyssä6. Kyselyn mukaan suurin osa suomalaisista olisi valmis auttamaan 
huumeriippuvaista läheistänsä. Vastaajista 81 prosenttia oli väittämän kanssa joko 
samaa mieltä tai jokseenkin samaa mieltä. Yli puolet vastaajista oli myös sitä mieltä, 
että työnantajien pitäisi osallistua huumeongelmaisen hoidon järjestämiseen. 
Auttamishalun lisäksi suurin osa (87 %) on yhtä mieltä siitä, että riippuvuudesta irti 
pääseminen on mahdollista. Yhteiskunnalta toivotaankin aikaisempaa enemmän 
resursseja huumeongelmaisten hoitoon (73 %). Huumeiden käyttö nähdään 
yhteiskunnallisena ongelmana myös siinä mielessä, että ainoastaan kolmannes 
vastaajista pitää huumeriippuvuutta käyttäjän omana asiana (32 %). Huumeiden käytön 
syy nähtiin kuitenkin useimmiten yksilössä itsessään. Auttamishalusta ja 
hoitomyönteisyydestä huolimatta suomalaiset suhtautuvat huumeiden käyttäjiin 
varautuneesti. Huumeiden käyttäjien arvioidaan levittävän tarttuvia tauteja (80 %). 
Tämän lisäksi huumeiden käyttäjät arvioidaan pelottaviksi (66 %) ja epäluotettaviksi (78 
%). (Sormunen 2007) 
 
 

 

 

 

                                                 
5 Vuoden 2006 tutkimusaineistoksi poimittiin väestörekisteristä valtakunnallisesti edustava 5 000 henkilön 
satunnaisotos 15–64-vuotiaista suomalaisista. Kyselylomake postitettiin huhtikuussa 2006. Vastaamatta jättäneille 
lähetettiin tarvittaessa kolme uusintakyselyä. Kyselyyn vastasi 3 255 henkilöä 
 
6 Suomalaisten suhtautuminen huumeiden väärinkäyttäjiin -kyselyn tuotti Schering-Plough Oy: Kysely toteutettiin 
puhelinhaastatteluna tammikuussa 2007. Tutkimukseen vastasi 500 henkilöä, jotka edustavat ikänsä, sukupuolensa ja 
asuinpaikkansa puolesta suomalaisia. 



 21

2 Huumeiden kokeilu ja käyttö 
 
 
Suomessa huumetrendit ovat seuranneet kansainvälisiä virtauksia, mutta täällä käytön 
suhdannevaihtelut ovat olleet poikkeuksellisen voimakkaita. Suomessa on 
kansainväliseen tapaan ilmennyt kaksi suurempaa huumeaaltoa, ensimmäinen 1960-
luvulla ja viimeisin 1990-luvulla.  
 
Tutkimusten mukaan 1990-luvulla huumekokeilujen nousutrendi lähti voimakkaammin 
liikkeelle miesten keskuudessa. Naisilla kasvuvauhti kiihtyi vasta vuosikymmenen 
puolen välin jälkeen. Viimeisen vuoden aikana huumeita kokeilleiden osuus kasvoi 
1990-luvun loppuun asti, minkä jälkeen kasvukäyrässä näkyy selvä tasoittuminen. 
Sama ilmiö tulee esiin nuorten kohdalla. Näyttäisi siltä, että 1980-luvun loppupuolella 
syntyneen nuorisosukupolven kiinnostus huumekokeiluihin on vähäisempää kuin 
vanhemmilla ikäluokilla. Silti huumekokeilut ja huumeiden käyttö ovat edelleen 
korkeammalla tasolla kuin 1990-luvun alussa.  (Hakkarainen & Metso 2006.) 
 
Vuoden 2006 väestökyselyn mukaan 15–69-vuotiaassa väestössä joskus kannabista 
kokeilleiden osuus oli 13 %. Taso oli lähes sama kuin vuoden 2002 kyselyssä ja kolme 
prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuonna 1998. Naisista kokeilleita on 12 % ja miehistä 
noin 16 %. 
 
Koululaisiin kohdistuneen vuoden 2003 ESPAD-tutkimuksen mukaan 15–16-vuotiaista 
11 % oli joskus elämänsä aikana kokeillut jotakin laitonta huumetta. Vuonna 1999 luku 
oli 10 %. Vuodesta 1995 vuoteen 1999 kokeilut lähes kaksinkertaistuvat (Ahlström ym. 
2004).  
 
Huumeiden kokeilun ja käytön lisääntyminen 1990-luvulla oli 1960-luvun tapaan 
nuoriso- ja sukupolvi-ilmiö. Teknokulttuuri levisi 1980-luvun lopussa pienenä 
underground-liikkeenä myös Suomeen. Ilmiö alkoi yleistyä vasta 1990-luvun 
puolivälissä erityisesti nuorten aikuisten keskuudessa. 1990-luvun loppupuolella ilmiö 
monimuotoistui eikä enää rajautunut kaupunkilaisnuorten marginaaliseksi 
juhlimismuodoksi. Nykyisin juhlimiseen kytkeytyvää huumeiden viihdekäyttöä ei 
voidakaan tarkastella ainoastaan tekno- ja ravekulttuurin osana, vaan pikemminkin 
laajempana nuorisokulttuurisena virtauksena. (Salasuo 2005.) 
 
 

2.1 Huumeiden käyttö koko väestössä 
 
Vuoden 2006 väestökyselyn mukaan 15–69-vuotiaassa väestössä joskus kannabista 
kokeilleiden osuus oli 13 %.7 Taso oli lähes sama kuin vuoden 2002 kyselyssä ja kolme 
prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuonna 1998. Naisista kokeilleita on 12 % ja miehistä 
noin 16 %.15–34-vuotiaiden osuus (22 %) on vuosina 2002 ja 2006 pysynyt samana. 
Sen sijaan muutoksia on tapahtunut jälkimmäisen ikäluokan sisällä: vuodesta 2002 
vuoteen 2006 15–24-vuotiaiden osuus laski 6 prosenttiyksiköllä, kun taas 25–34-
vuotiaiden osuus vastaavasti kasvoi saman verran. Näin kannabiksen käytön merkitys 
nuorisokulttuurissa näyttäisi vähentyneen, kun taas 2000-luvun vaihteen huumeiden 

                                                 
7 Tutkimuksen kohdejoukon muodostivat 15–69-vuotiaat suomalaiset, joista poimittiin satunnaisotannalla 5500 henkilön 
otos Suomen väestötietojärjestelmästä. Ahvenanmaa, laitoksissa asuva väestö ja vailla vakituista asuntoa olevat 
rajattiin tutkimuksen ulkopuolelle. Puolet otoksesta kohdistettiin ikäryhmään 15–34-vuotiaat. Yliotannalla tahdottiin 
kohdistaa kyselyä huumeiden käytön kannalta aktiivisimpaan väestön-osaan. Analyysissa nuorten yliotanta 
tasapainotettiin painokertoimilla. Postitse lähetettyyn kyselyyn vastasi 3029 henkilöä. 



 22

kokeilijasukupolven käyttö näyttäisi lisääntyvässä määrin vielä jatkuvan. (Hakkarainen 
& Metso 2007).  
 
Viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana kannabista kokeilleita oli 3 %, mikä vastasi 
vuosien 1998 ja 2002 kyselyjen tasoa. Eniten käyttö lisääntyi 25–34-vuotiaiden miesten 
osalta, jossa käyttäjien osuus kaksinkertaistui vuodesta 2002 vuoteen 2006. 
Kuukauden aikana kannabista oli käyttänyt 1 % aikuisista, joista 15–24-vuotiaiden 
ikäluokassa 4 % ja 25–34 -vuotiaiden ikäluokassa 3 %. Miesten osuudet kokeilijoista 
olivat jonkin verran naisten osuuksia suuremmat.  
 

Taulukko 2. Kannabista käyttäneiden ikäryhmittäiset elinikäis- ja vuosiprevalenssit (%) 
1992–2006. 

 
 1992 1996 1998 2002 2004 2006
Elinikäisprevalenssi       
 kaikki 5 8 10 12 12 13
        
 15-24  12** 14* 19 25 18 19
 25-34 10 16 19 19 22 25
 35-44 4 8 8 11 13 16
 45-69 1 2 3 4 5 6
        
Vuosiprevalenssi       
 kaikki 1 2 3 3 3 3
        
 15-24  6** 9* 10 11 8 9
 25-34 2 3 3 4 5 7
 35-44 0 1 0 1 2 2
 45-69 0 0 0 0 0 1

        
  **18-24 v        *16-24 v  

 
Lähde: Kontula & Koskela 1992; Kontula 1997; Päihdetutkimukset 1998, 2002, 2004, 2006, Stakes. 
 
Muiden huumeiden kuin kannabiksen osalta joskus huumeita kokeilleiden osuus 
vaihteli amfetamiinien 2 %:sta opiaattien 0,6 %:iin. Ekstaasia oli kokeillut 1,5 % ja 
kokaiinia 1,0 %.  Eniten amfetamiineja (9 %), ekstaasia (5 %) ja kokaiinia (3 %) olivat 
kokeilleet 25–34-vuotiaat miehet. Viimeisen vuoden aikaisista kokeiluista ilmoitti 
kaikkien aineiden ja kaikkien ikäryhmien osalta alle 2 % vastanneista ja viimeisen 
kuukauden aikaisesta käytöstä vain muutama henkilö. (Hakkarainen &Metso 2007.) 
 
Kokaiinin käytön voidaan katsoa olevan Suomessa melko vähäinen ongelma. 
Stimulanttien huumausaineiden osalta amfetamiini ja ekstaasi dominoivat markkinoita. 
Niiden hinta on selvästi alhaisempi ja saatavuus parempaa. Kokaiinin käyttö 
rajoittuukin hyvin pienen joukon eksklusiiviseksi huvitteluksi. Crack-kokaiinia ei 
Suomessa ole havaittu lainkaan. (Salasuo 2006b.) 
 
Unilääkkeitä, rauhoittavia lääkkeitä tai kipulääkkeitä oli käyttänyt ei-lääkinnällisiin 
tarkoituksiin elinaikana 7 %, viimeisen vuoden aikana 3 % ja viimeisen kuukauden 
aikana 2 % vastanneista. Lääkkeiden osalta ikä- ja sukupuolierot olivat pieniä. 
(Hakkarainen & Metso 2007).  
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Aikuisen väestön terveyskäyttäytymistä koskevan vuosittaisen tutkimuksen (AVTK) 
8mukaan vuonna 2006 huumeita vuoden sisällä kokeilleita sanoi tuntevansa 14 %, 
miehistä 13 % ja naisista 15 %. Nuorten, 15–34-vuotiaiden ikäryhmissä kokeilijoita tunsi 
noin 25 prosenttia ja tarjonnan kohteeksi oli joutunut noin 10 prosenttia.  
 
Aikaisempien AVTK-tutkimusten mukaan huumeita kokeilleita tuttavien tietävien osuus 
kasvoi vuosina 1996–2001 kaikkien vastaajien keskuudessa 12:sta 20 prosenttiin, 
kahdessa nuorimmassa ikäryhmässä noin kolmanneksesta yli puoleen Vuodesta 2001 
nämä osuudet ovat sen sijaan vähentyneet ja entistä nopeammin vuosina 2005 ja 2006. 
Kokeilleita tuntevien 15–24-vuotiaiden osalta luvut ovat pienempiä kuin vuosina 1996–
1997. Vastaavaa alenemaa ei kuitenkaan esiinny 25–34-vuotiailla, joilla pudotus on 
tapahtunut vasta vuonna 2006. 
 
Vuoden 2005 AVTK-kyselyn mukaan huumeiden käyttäjiä tunnettiin selkeästi enemmän 
kaupungeissa. Alueellisesti huumeiden käyttäjiä tunnettiin eniten Etelä-Suomessa 
(Uusimaa) sekä suurissa kaupungeissa. Yli viisi huumeiden käyttäjää tunteneiden osuus 
kaikista vastaajista oli noin 3 %, mutta nuorimmassa ikäluokassa osuudet olivat 9 % 
miehistä ja 11 % naisista. (Natunen ym. 2006.)  
 
Tulokset vahvistavat käsitystä, että Suomen huumetilanne on rauhoittumassa, ja selvin 
käänne on nuorten kaupunkilaisten keskuudessa, joita huumeiden käyttökulttuurin kehitys 
eniten koskee. Huumeiden uudet kokeilijat tulivat 1990-luvun lopussa nuoruuttaan 
viettäneistä ikäluokista. Koska tulokset ovat samansuuntaisia muualla, huumeiden asema 
ja arvostus näyttävät muuttuvan kansainvälisten nuorisokulttuuristen virtausten mukaan. 
 

2.2 Koululaisten huumeiden käyttö 
 
Koululaisiin kohdistuneen vuoden 2003 ESPAD-tutkimuksen9 mukaan 15–16-vuotiaista 
11 % oli joskus elämänsä aikana kokeillut jotakin laitonta huumetta. Vuonna 1999 luku 
oli 10 %. Vuodesta 1995 vuoteen 1999 kokeilut lähes kaksinkertaistuvat, mutta sen 
jälkeen kokeilutasossa ei ole enää ollut näkyvissä merkittävää kasvua. Laittomien 
huumeiden kokeilut ovat yleensä kannabiskokeiluja. Viimeisen vuoden aikana jotain 
laitonta huumetta kokeilleiden 15–16-vuotiaiden osuus koko ikäluokasta oli ESPAD-
tutkimuksessa 7,5 %. Viimeisen kuukauden aikana jotain laitonta huumetta kokeilleiden 
osuus oli 2,5 %. (Ahlström ym. 2004) 
 
Myöskään kouluterveyskyselyjen10 mukaan huumekokeilut eivät ole 2000-luvulla enää 
lisääntyneet. Vuosina 2004–2005 joskus huumeita kokeilleiden osuus 15–16-vuotiaista 
oli 6 % oppilaista, kun vuosituhannen vaihteessa huumeita kokeilleiden osuus saman 
ikäisistä oli 9 %. Myös 17–19-vuotiaiden joukossa laittomia huumeita kokeilleiden 
osuus laski: osuus oli vuosien 2004–2005 kyselyssä 13 %, kun se vuosien 2000–2001 
ja 2002–2003 kyselyissä oli ollut 15 %. Huumeiden kokeilut olivat pojilla yleisempiä 
kuin tytöillä. Vanhemmissa ikäryhmissä huumekokeilujen yleisyys vaihteli selvästi 
maakunnittain (Luopa ym. 2006a.)  

                                                 
8 Aikuisväestön terveyskäyttäytymistutkimuksessa tutkimusaineistoksi poimitaan keväällä 5 000 henkilön satunnaisotos 
15–64-vuotiaista suomalaisista. Vuoden 2006 AVTK-kyselyn (vuoden 2005 AVTK-kysely) vastausprosentti oli 65 % (66 
%), miehillä 58 % (59 %) ja naisilla 73 % (73 %). (Piispa ym. 2007; Natunen ym.  2006 )  
9 Viimeisin näistä kyselyistä on vuonna 2003 toteutettu ESPAD-kysely, johon osallistui 200 koulua ja 3 321 oppilaista 
peruskoulun 9. luokalta. Tietoja kerättiin samalla tiedonkeruumenetelmällä kuin vuosien 1995 ja 1999 kyselyissä. 
Vastausprosentti oli 92 %. vuonna 2003. (Ahlström ym. 2003.) 
10 Kouluterveyskyselyssä tiedot kerätään samoissa kunnissa joka toinen vuosi samalla kyselylomakkeella ja samaan 
aikaan vuodessa. Kysely tehdään peruskoulun 8. ja 9. ja lukion 1. ja 2. luokilla oleville. Kyselyihin on vuosina 1996–
2006 osallistunut lähes 400 kuntaa, ja vuosittain kyselyyn on vastannut 46 000–82 000 oppilasta. Kun yhdistetään 
kahtena peräkkäisenä vuotena saadut aineistot, saadaan selville koko maata kuvaava tilanne. (Luopa ym. 2006b.)   
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Vuoden 2006 kouluterveystietoja tietoja kerättiin kolmesta läänistä. Tietojen mukaan 
marihuanaa tai hasista joskus käyttäneiden osuus 15–16-vuotiaista oli 6 % ja 17–19-
vuotiasta 12 %. Vähintään 5 kertaa käyttäneiden osuus oli noin 2-3 % kaikissa muissa 
ryhmissä paitsi lukion 2. luokan poikien osalta, joista osalta osuus oli 5 %.  Muiden 
aineiden osalta osuudet jäivät kaikissa ryhmissä yhden prosentin tienoille. (Luopa ym. 
2006b.)  
 
Kyselyn mukaan yleiskuva nuorten hyvinvoinnin kehityksestä oli myönteinen. Elinolot ja 
kouluolot paranivat tai pysyivät ennallaan. Kun verrataan kahdeksan vuoden takaiseen 
tilanteeseen, oireisuus (väsymys, masentuneisuus, päänsärky, niskakivut yms.) on 
lisääntynyt huomattavasti, mutta viime vuosina kielteinen kehitys ei ole väsymyksen 
yleistymistä lukuun ottamatta jatkunut. Päihteiden käytössä on tapahtunut paljon 
myönteistä kehitystä viime vuosina: tupakointi ja huumekokeilut ovat vähentyneet ja 
raittius lisääntynyt. 
 
 

2.3 Huumeiden käyttö väestön erityisryhmissä 
 
Varusmiespalvelukseen tulevia on seurattu systemaattisesti kyselytutkimuksin 
vuodesta 1968 lähtien. Vuoden 2005 kyselyn vastaajista noin 20 % raportoi 
kokeilleensa jotain huumausainetta aiemmin, yleisemmin kannabista. Samana vuonna 
0,7 % varusmiehistä keskeytti palveluksen terveydellisistä syistä, joita perusteltiin 
huumediagnoosilla. Vuosina 2002–2004 viisi prosenttia joukko-osastojen palkatusta 
henkilöstöstä testattiin satunnaisotoksella. Tulosten mukaan vain yhdessä testissä 
kaikkiaan 2000 testistä tavattiin huumeita (amfetamiinia). Osan tuloksista voi selittää 
se, että testauksien alkaminen julkistettiin viestimissä etukäteen, mikä on saattanut 
johtaa jossain määrin kohderyhmän valikoitumiseen. Kuitenkin huumeiden käyttö 
näyttäisi olevan puolustusvoimien henkilökunnan tai näihin tehtäviin hakeutuvien 
joukossa hyvin harvinaista - ainakin verrattuna moniin ulkomaisiin tuloksiin. (Meririnne 
ym. 2007.) 
 
Obstbaumin (2006) tutkimuksessa vertailtiin suomenkielisten ja ruotsinkielisten nuorten 
rikoskäyttäytymistä11. Tutkimuksessa kysyttiin 15–16-vuotiailta nuorilta muun muassa 
marihuanan tai hasiksen käytöstä, lääkeaineiden käytöstä päihdyttäviin tarkoituksiin 
sekä muiden huumeiden käytöstä. Tulosten mukaan marihuanan tai hasiksen käyttö oli 
tavallisempaa suomen- kuin ruotsinkielisten oppilaiden joukossa. Marihuanaa tai 
hasista käyttäneistä noin 7 % oli käyttänyt laittomia keinoja huumausaineiden 
ostamiseksi tarvittavien rahojen hankkimiseen. 
 
Ahvenanmaalla tehdyn tutkimuksen mukaan vain 5 % siellä asuvista oli käyttänyt 
joskus kannabista.12 Luku on laskenut vuodesta 2001, jolloin käytön tunnusti 8 % 
asukkaista. Tulos on selkesti alhaisempi kuin arviot kannabista kokeilleiden määrästä 
koko Suomessa ja vastaa eroja alkoholin kokonaiskulutuksessa. Manner-Suomessa 
alkoholin kokonaiskulutus asukasta kohden on puolet suurempi kuin Ahvenanmaalla. 
Kannabiksen käyttökertoja oli enemmän nuorilla kuin vanhemmilla. Kannabiksen 
käytöllä oli myös selvä yhteys henkilön alkoholin kokonaiskulutukseen ja jonkin verran 
vähäisempi yhteys hänen tupakointiinsa. Sen sijaan esimerkiksi sukupuolella ei ollut 
merkittävää vaikutusta kannabiksen käyttöön. (Lilja & Jordas 2006.) 

                                                 
11 Keväällä 2004 Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos suoritti rikoskäyttäytymistä koskevan lomakekyselyn, johon vastasi 5 
142 suomenkielistä ja 1 137 ruotsinkielistä yhdeksäsluokkalaista.  
12 Tutkimus tehtiin elokuussa 2005. Kyselylomakkeet lähetettiin 609 satunnaisesti valitulle 18–69-vuotiaalle henkilölle, 
jotka olivat kirjoilla Ahvenanmaalla 5.8.2005. Kyselyn vastausprosentti oli 70 %. 
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3 Huumeiden vastainen ehkäisevä työ  
 
 
Valtioneuvoston hyväksymässä sosiaali- ja terveydenhuollon tavoite- ja 
toimintaohjelmassa 2000–2003 yhtenä suosituksena oli kuntien 
päihdeyhdyshenkilöverkoston perustaminen. Yhdyshenkilö vastaa kunnan ehkäisevän 
päihdetyön sekä kunnallisen tai alueellisen päihdestrategian koordinoinnista.  
 
Romppasen (2005) tarkastelemissa kuntien päihdestrategioissa ehkäisevä päihdetyö 
käsitettiin yleensä jatkumona, johon sisältyi ennaltaehkäisy, varhainen puuttuminen ja 
hoito. Uuden käsitemäärittelyn myötä päihdetyö jakaantuu ehkäisevään ja korjaavaan 
päihdetyöhön. Päihteet käsitellään päihdestrategioissa yleensä kokonaisuutena, 
huumeita ja alkoholia erottelematta. 
 
Ehkäisevälle päihdetyölle on määritelty laatukriteerit (Stakes 2006). Kriteeristö on 
luonteeltaan laadullinen ja se soveltuu eri päihteiden aiheuttamien haittojen ehkäisyyn 
sekä vähentämiseen.13 Laatukriteerien omaksumista käytäntöön pidetään keskeisenä 
välineenä ehkäisevän työn laadun parantamiseksi. Huumetyötä ei laatukriteereissä ole 
eroteltu muusta päihdetyöstä.  
 
Julkisin varoin rahoitetulta ehkäisevältä päihdetyöltä edellytetään vaikuttavuutta. 
Ehkäisevän päihdetyön menetelmät jakautuvat yleisesti tunnettuihin ja vakiintuneisiin 
(usein kansainvälisesti käytettyihin) sekä järjestön itsensä kehittämiin. Tutkimuksen 
mukaan noin 70 prosentin järjestöistä arvioidaan kiinnittävän tarpeeksi huomiota 
ehkäisevän päihdetyön vaikuttavuuden arviointiin ja vain noin 40 prosentin käyttävän 
arvioinnissa systemaattista menetelmää. 
 
Koulujen opetussuunnitelmissa terveystieto on erotettu omaksi oppiaineekseen. 
Päihteiden ehkäisyyn liittyvät kysymykset ovat keskeisiä terveystiedossa opetettavia 
sisältöalueita. Myös koulujen opetussuunnitelmassa ja oppilashuollossa tulee käsitellä 
huumeiden vastaista työtä. Paikalliseen opetussuunnitelmaan tulee kirjata muun 
muassa päihteiden käytön ennaltaehkäisemistä ja hoitamista koskevat toimenpiteet.  
 
Nuorten ehkäisevää päihdetyötä tehdään lisäksi esimerkiksi nuorten työttömien 
aktivoimiseksi perustetuissa työpajoissa. Työpajatoiminta on yksi varhaisen 
puuttumisen toimintamalli, ja sen tavoitteena on myös katkaista mahdollinen 
syrjäytymiskehitys nuorilla, jotka ovat vaarassa jäädä ilman jatkokoulutusta.  
 
Työpaikoilla tehtävillä huumausainetesteillä pyritään ehkäisemään huumeista 
aiheutuvia ongelmia ja mahdollisesti auttamaan varhaisessa hoitoonohjauksessa. 
Tämän toteuttamiseksi työpaikoille tulee laatia kirjallinen päihdeohjelma yhteistyössä 
työnantajien ja työntekijöiden kanssa.  
 
Huumausaineiden vastaista ehkäisevää työtä tekevät järjestöt toimivat yhteisen 
huumausaineohjelman14 puitteissa. Järjestöt esimerkiksi pyrkivät lisäämään 
keskustelua ja tietoa huumeista sekä huumeiden käytöstä, käytön syistä ja 
seurauksista. Lisäksi järjestöt pyrkivät vaikuttamaan asenneilmapiiriin, organisoivat 
vertaistukitoimintaa ja järjestävät jälkihoitoa päihdekuntoutujille.  
 
                                                 
13 Kriteerit: työn kohdennus, kohderyhmä, vaikuttamisten taso, tietoperusta, arvot, realistiset tavoitteet, tavoitteiden 
yhdenmukaisuus muiden strategioiden kanssa, toimintamallit, resurssit, seuranta ja arviointi, osa-alueiden tasapaino ja 
suhde alkutilanteeseen. 
14 Järjestöjen huumausaineohjelma 2006–2008, ks. luku 1. 
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Huumetyön osaksi yksityisille henkilöille on luotu huumetietopalveluja, 
keskustelufoorumeita sekä välineitä päihteiden käytön itsearviointiin. Asiantuntijoiden 
tietojen vaihtoa ja koulutusta varten on vastaavasti kehitetty verkostopohjaisia 
asiantuntijafoorumeita.  
 
 

3.1 Yleinen ehkäisevä huumetyö 
 
Terveyden edistämisen keskus ry (Tekry) on tehnyt kunta- ja järjestöjohtajien 
terveyden edistämistä ja siihen liittyviä tulevaisuudenodotuksia kartoittavaa 
Terveysbarometria vuodesta 1992 lähtien. Vuoden 2007 kyselyssä15 päihdetyön 
merkityksen arvioitiin olevan suuren lähitulevaisuudessa. Kuntien terveysjohtajien 
näkemyksissä terveyden edistämisen tärkeimmät toimintasisällöt olivat 
tupakoimattomuuden ja terveellisen ravitsemuksen edistäminen sekä ehkäisevä 
päihdetyö. Kunnanjohtajilla vastaavat olivat liikenneturvallisuuden ja työkyvyn 
edistäminen sekä liikunnan lisääminen.  (Parviainen ym. 2007.) 
 
Kuntavastaajat ennakoivat siis erityisesti työkyvyn edistämisen, ehkäisevän päihdetyön 
sekä liikunnan lisäämisen merkityksen kasvavan tulevaisuudessa. Järjestövastaajien 
mukaan tärkeimpiä toimintasisältöjä tällä hetkellä ovat sosiaalisten verkostojen 
tukeminen, syrjäyttämisen ehkäisy ja mielenterveyttä tukevien tekijöiden 
vahvistaminen.  (Parviainen ym. 2007.) 
 
Vuonna 2007 julkaistiin väitöskirja, jossa tutkimustehtävänä on ollut selvittää millaiset 
päihdevalistusprojektit ovat saaneet rahoitusta Suomessa vuosina 1992–2001  ja miten 
ne ovat muuttuneet kyseisenä ajanjaksona16. Tutkimuksen kohteena ovat 
päihdevalistusprojektien rahoitushakemukset. Otoksena on STM:n ja RAY:n vuosina 
1992, 1995, 1998 ja 2001 rahoittamat 97 päihdevalistusprojektia.17 Lisäksi 
projektisuunnitelmat myös pisteytettiin EMCDDA:n hyvälle (huume)valistusprojektille 
asettamien tavoitteiden mukaan. Projekteja ei tutkittu niiden praktiikan, vaan 
rahoitushakemussuunnitelmien retoriikan perusteella. (Hippi 2007.) 
 
Päihdevalistusprojektien toteuttajina yhdistysten osuus on tullut yhä merkittävämmäksi. 
Tämä on osa yleensäkin sosiaalipolitiikassa tapahtuneesta muutoksesta, joka näkyy 
siinä, että erilaisia palveluja yksityistetään ja ostetaan kolmannen sektorin toimijoilta. 
Suuntaus rahallisesti yhä suurempiin projekteihin on niin ikään selvä samoin kuin 
RAY:n roolin lisääntyminen päihdevalistusprojektien rahoittajana. Nämä kaikki ovat 
linjassa päihdepolitiikan tavoitteiden kanssa kuten sekin, että kohderyhmänä nuorten 
osuus korostuu. (Hippi 2007.) 
 
Intervention vaikutusprosessia ja aikaisempia kokemuksia suunnitellun intervention 
toteutuvuudesta ei juurikaan käsitelty, ja niukasti oli tietoja myös ongelman laajuudesta 
ja arviointiresurssien tarpeesta.  Vaikka alkoholi on edelleen Suomen suurin 
päihdeongelma, projektit painottuivat päihteisiin yleensä. Esimerkiksi alkoholin ja 
lääkkeiden sekakäyttö ei juuri ollut esillä erillisinä projekteina. Valistettavaksi päihteeksi 
on tullut entistä enemmän myös huumeet, mikä kertonee huumeitten käyttöä 

                                                 
15 Kyselyssä haastateltiin 100 kunnan terveysjohtajaa, 100 kunnanjohtajaa, 60 terveyden edistämisen keskuksen ry:n 
jäsenjärjestön johtajaa sekä 60 sosiaali- ja terveysalan yhteistyöjärjestön YTY ry:n jäsenjärjestön johtajaa. 
16 Vuonna 2006 ehkäisevä päihdetyö sai avustusta Raha-automaattiyhdistykseltä noin 12 miljoonaa euroa.  
17 Projekteista 59 % oli yhdistysten ja 41 % julkisen sektorin hakemuksia. Osa projekteista oli sellaisia, joissa osa 
toiminnoista oli kohdistettu alan ammattihenkilöstölle huume- ja päihdeongelmaisten kohtaamisessa tarvittavien valmiuksien 
lisäämiseksi.  
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koskevasta lisääntyneestä keskustelusta ja ehkä myös käytön yleistymisestä. (Hippi 
2007.) 
 
Loppupäätelmissään tutkija suositteli projektirahoituksen muuttamista niin, että 
rahoituspäätökseen sisältyisi mahdollisuus ja velvollisuus tehdä sekä ennen projektin 
alkamista että projektin päättymisen jälkeen tutkimus tai ainakin selvitys kohdealueen 
päihdehaittatilanteen laajuudesta ja laadusta. Näin olisi mahdollista saada ainakin 
suuntaa antavasti tietoa projektin vaikuttavuudesta. Projekteja suunniteltaessa 
kannattaisi hyödyntää EMCDDA:n laatiman hyvän projektin ominaisuuksien mukaista 
ohjeistoa. Se antaa valmiit kehykset hyvälle päihdevalistusprojektille, eikä jokaisen 
projektin toteuttajan tarvitsisi itse miettiä projektien tiettyjä elementtejä. (Hippi 2007.) 
 
Rahoitusta saaneiden järjestöjen toimintaa arvioitiin vuonna 2007. Toiminnan arviointi 
perustui Euroopan laatupalkintomalliin.18  Malli jakautuu kuuteen osaan: (1) 
Toimintaperiaatteet ja strategia (ehkäisevän päihdetyön laatukriteerien mukaan: työn 
kohdentaminen yleensä ja tarkemmin eri toteutustasoille ja määrittelylle ryhmille), (2) 
Toiminnan toteutus ja organisointi (työn tietoperustan varmistus, arvojen määrittely 
sekä toteutusprosessien valinta); (3) Tuloksellisuus (tavoite suhteessa ehkäisevän 
päihdetyön kohdentumiseen, seuranta ja arviointi, laadun osatekijöiden tasapaino sekä 
tulokset suhteutetaan alkutilanteeseen) (4) Osaaminen (henkilöstön osaamisen 
arviointi ja hyödyntäminen), (5) Kumppanuudet ja resurssit (tavoitteellinen 
yhteistoiminta ja tarvittavien resurssien määrittely), sekä (6) Johtaminen (toiminnan 
suunnittelun, toteutuksen ja organisoinnin tuloksellisuus). (Wennberg ym. 2007.) 
 
Ehkäisevän päihdetyön roolia suhteessa muuhun järjestön toimintaan pidettiin kaiken 
kaikkiaan hyvinkin selkeänä. Sellaisissa järjestöissä, jotka tekevät päihdealalla myös 
korjaavaa hoitotyötä, muutama vastannut koki roolin jonkin verran epäselvempänä. 
Työmuodoissa tiedotus- ja koulutus/konsultointitoiminta johtavat ylivoimaisesti. Muita 
esille nousseita menetelmiä ovat vertaistukiryhmätoiminta, neuvontapistetoiminta, 
puhelin- ja sähköpostineuvonta, interaktiiviset verkkopalvelut, vaikuttamistoiminta, pelit, 
verkostoyhteistyö, kurssitoiminta sekä riskiryhmien ja päihteiden käyttäjien 
kohtaaminen (varhainen puuttuminen). (Wennberg ym. 2007.) 
 
Julkisin varoin rahoitetulta ehkäisevältä päihdetyöltä edellytetään vaikuttavuutta. 
Ehkäisevän päihdetyön menetelmät jakautuvat yleisesti tunnettuihin ja vakiintuneisiin 
(usein kansainvälisesti käytettyihin) sekä järjestön itsensä kehittämiin. Käytännössä 
vain ensimmäisen tyypin menetelmien vaikuttavuutta arvioitaessa on mahdollista löytää 
tutkimus- ja arviointitietoa alkuperäisen mallin vaikuttavuudesta. noin 70 prosenttia 
kyselyyn vastaajista kokee, että järjestö kiinnittää tarpeeksi huomiota ehkäisevän 
päihdetyön vaikuttavuuden arviointiin. Kaikkiaan kuitenkin vain 42 % vastaajista 
käyttää arvioinnissa systemaattista menetelmää. (Wennberg ym. 2007.) 

Etelä-Suomen lääniä koskeva ehkäisevän päihdetyön kuntakartoitus tehtiin 
tammikuussa 2007 ja kohdennettiin kaikkiin läänin 86 kuntaan. Kartoitus perustui 
kansalliseen alkoholiohjelmaan 2004–2007. Se tarjoaa kunnille suuntaviivoja 
paikalliselle ehkäisevälle päihdetyölle ja päihdepalveluille. Alkoholiohjelmaan kuuluvilla 
eri päihdealan toimijoiden kumppanuussopimuksella kunnat sitoutuvat päivittämään 
päihdestrategiansa ja laatimaan alkoholiohjelmaan liittyvän konkreettisen 
                                                 
18 Arvioinnin aineistona on käytetty järjestöjen edustajien sekä sosiaali- ja terveysministeriön virkamiesten haastatteluja, 
järjestöjen toimintakertomuksien ja ehkäisevän päihdetyön työmenetelmistä kertovien asiakirjojen analyysiä, sähköistä 
kyselyä, näitä aineistoja syventäviä tapaustutkimuksia sekä muuta täydentävää dokumenttiaineistoa. Arvioinnissa toteutettiin 
itsearvioinnin sekä tiedon keräämisen yhdistävä kysely, joka välitettiin järjestöjen yhteyshenkilöille. Kyselyä pyydettiin 
välittämään järjestössä eteenpäin niille henkilöille, jotka vastaavat / toteuttavat ehkäisevää päihdetyötä ko. organisaatiossa. 
Kyselyyn vastasi 53 henkilöä. Arviointiprosessin lopussa järjestettiin vuorovaikutteinen tuloskoulutus. 
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toimintasuunnitelman lähivuosille. Alkoholiohjelman kumppanit sitoutuvat asettamaan 
alkoholihaittoja vähentävälle työlle selkeät tavoitteet ja seuraamaan työn 
tuloksellisuutta. Kumppanit työskentelevät alkoholihaittojen vähentämiseksi omilla 
aloillaan omien voimavarojensa mukaisesti. Alueellisella tasolla koordinointivastuu on 
lääninhallituksilla. (Etelä-Suomen lääninhallitus 2007.) 

Vastauksia saatiin kaikkiaan 64.19 Vastaamatta jättäneet kunnat olivat useimmiten 
pieniä. Kyselyyn vastanneista kunnista 39:ssä oli päihdetyöryhmä, joissa useimmiten 
edustetut tahot ovat sosiaali- ja terveystoimi, nuorisotoimi, opetustoimi ja poliisi. 
Kulttuuritoimi on mukana harvoin. 32 kuntaa on laatinut kunnallisen päihdestrategian 
tai -ohjelman. 14 kuntaa on suunnittelemassa ja saman verran päivittämässä 
strategiansa vuoden 2007 aikana. Suurin osa kunnista, 33 kuntaa, oli sisällyttänyt 
ehkäisevän päihdetyön tehtävät jonkin viranhaltijan toimenkuvaan. 17 kunnassa oli 
joko vakituista tai osa-aikaista ehkäisevän päihdetyön henkilöstöä. (Etelä-Suomen 
lääninhallitus 2007.) 
 
Kyselyn perusteella 63 vastanneesta kunnasta vain 14 kuntaa näyttäisi ottavan 
ehkäisevän päihdetyön selkeästi huomioon kuntansa poliittisessa päätöksenteossa ja 
resursseissa. Johtopäätöksissä arvioidaan, että vain ohjelmassa esitetyt pitkän 
tähtäimen suunnitelmat voivat antaa visiot kunnan ehkäisevälle päihdetyölle ja 
mahdollisuuden sitouttaa kunnat ehkäisevään päihdetyöhön. (Etelä-Suomen 
lääninhallitus 2007.) 

Työpaikan ehkäisevää päihdetyötä ja hoitoonohjausta varten suositellaan 
organisaation päihdeohjelman laatimista. Sillä kuvataan organisaation tavoitteet, 
pelisäännöt, asiasisällöt, toimenpiteet ja tehtäväjaot päihteisiin liittyvissä kysymyksissä. 
Sen päämääränä on päihteetön työelämä. Se voidaan liittää osaksi esimerkiksi 
työsuojelun toimintaohjelmaa. Työterveyshuoltolain mukaan päihdeohjelman laatiminen 
on työnantajan lakisääteinen velvoite silloin, kun työpaikalla tehdään työntekijöille 
huumetestejä. Ohjelmalla pyritään siihen, että työntekijä kykenee säätelemään 
päihteiden käyttönsä kohtuulliselle, riskittömälle tasolle. Samalla työntekijä ei joudu 
kärsimään muiden työntekijöiden päihteiden käytöstä. Työnantajan osalta päihteetön 
työelämä varmistaa häiriöttömän tuotannon, ja krapulapäivistä ja väsymyksestä ei 
aiheudu taloudellisia menetyksiä. 

Vuonna 2007 tutkittiin kyselyllä sitä, miten päihdetyön toimijat ovat käyttäneet vuonna 
2006 valmistuneiden ehkäisevän päihdetyön laatukriteereitä ja ovatko ne saavuttaneet 
toimijat20. Lisäksi tarkoitus oli tuottaa tietoa laatukriteerien edelleen kehittämiseksi. 
Ehkäisevän päihdetyön laatukriteerit oppaan tunsi 87 % vastaajista, ja sitä oli käyttänyt 
54 % kaikista.  Suurimmalla osalla vastaajista syynä siihen, että ei ole hyödyntänyt 
laatukriteereitä oli ajan puute. Opetuspuolella osalle lehtoreista ehkäisevä päihdetyö ei 
kuulunut opetukseen sillä hetkellä, eivätkä he sen vuoksi olleet hyödyntäneet 
laatukriteereitä. Monelle koko asia oli uusi. (Hemmilä 2007.) 
 
Vastaajista suurin osa oli sitä mieltä, että laatukriteerit toimivat työvälineenä, kun 
ideasta kehitetään projektia tai työtapaa. Suurin osa oli myös sitä mieltä, että 
laatukriteerit auttavat hahmottamaan ehkäisevän päihdetyön kokonaisuutta. 
                                                 
19 Kartoitus toteutettiin kyselylomakkeella, joka sisälsi kysymyksiä. kunnan päihdetyöryhmästä, päihdestrategiasta ja 
ehkäisevän päihdetyön resursseista. Kysely osoitettiin Etelä-Suomen läänin kuntien sosiaali-/ perusturvajohtajille. Lopulliseksi 
vastausprosentiksi muodostui 74 %.  
20 Kysely lähetettiin joulukuussa 2006 seuraaville tahoille: ehkäisevän päihdetyön kuntien (noin 400) ja läänien 
yhdyshenkilöt .Terveyden edistämisen keskuksen (Tekryn) listoilla olevat järjestöt jotka tekevät ehkäisevää päihdetyötä, 
ehkäisevän päihdetyön opettajaverkostot, sosiaalialan kehittämiskeskukset, ja laatukriteerityöryhmässä mukana olleet. 
Kysely lähetettiin 543:n sähköpostiosoitteeseen. Vastaajia oli 128 (23,5 %). Näistä 70,3 % (n=90) ilmoitti 
työskentelevänsä kuntasektorilla, 17,2 % (n=22), järjestöissä ja 10,2 % (n=13) jossain muussa työpaikassa 
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Vastauksissa tuli lisäksi esille, että laatukriteerit helpottavat ehkäisevän päihdetyön 
säännöllistä seurantaa ja itsearviointia. (Hemmilä 2007.) 
 
Vaikka laatukriteerit todettiin tarpeellisiksi ja soveltuviksi. Osa vastaajista koki 
laatukriteerit vaikeaselkoisiksi ja kriteeristön liian laajaksi. Kriteerien soveltuvuudesta 
oltiin epävarmoja ja kriteerejä ei käytetty kokonaisuutena, joten osalle vastaajista 
suppeampi opas ja tarkemmat mittarit arviointiin olisivat riittäneet. Vastausten 
perusteella voidaan esittää, että laatukriteerien koulutusta jatketaan. Kriteerien 
sovellettavuutta ja vaikeaselkoisuutta helpottaisi, jos olisi käytännön esimerkkejä 
tilanteista, missä laatukriteereitä on sovellettu. Myös kriteeristön markkinointiin pitäisi 
kiinnittää lisää huomiota. (Hemmilä 2007.) 
 
Päihdeongelmien ehkäisyn ja hoidon koulutuksen kehittämiseksi opetusministeriö ja 
sosiaali- ja terveysministeriö asettivat 5.9.2005 kehittämistyöryhmän. Työryhmän 
loppuraportissa todetaan, että päihdeopetuksen määrä ja opetuksen sisällöt vaihtelevat 
eri oppilaitoksissa ja eri koulutusasteilla, mikä johtuu muun muassa siitä, onko 
oppilaitoksessa tai korkeakoulussa aiheesta kiinnostunutta opettajaa, päihdetyölle 
määrättyä vastuuopettajaa tai omaa päihdetyön tutkimusta. Työryhmän toiminnan 
tuloksena syntyi esitys päihdetyön koulutuksen minimisisällöksi. (OPM 2007.) 
 
Työryhmänsuosituksissa esitetään, että päihdetyön koulutusvelvoite koskee kaikkia 
koulutusaloja, joista valmistutaan sosiaali- ja terveysalan työntekijöiksi, Lisäksi on 
tärkeää, että kaikki nuorisoalan, kasvatusalan, opetusalan, diakonian ja poliisin 
työtehtäviin valmistuvat saavat koulutuksessaan päihdetyön perusvalmiudet. 
Annettavan päihdetyön koulutuksen kattavuuden, systemaattisuuden ja laadun 
varmistamiseksi on määriteltävä selkeät tutkinto- ja koulutusalakohtaiset päihdetyön 
osaamistavoitteet. Opintokokonaisuuksissa tulee huomioida päihde- ja 
mielenterveystyön tasapuolisuus ja tehdä se näkyväksi opetussuunnitelmissa ja 
opetustyössä. Yllä mainituilla aloilla työskenteleville tulee olla tarjolla riittävästi 
laadukasta lisä- ja täydennyskoulutusta päihdetyön osaamisen täydentämiseksi, 
ylläpitämiseksi ja vahvistamiseksi. Oman alan tarpeita vastaavaa päihdekoulutusta on 
tarjottava myös hotelli-, ravintola- ja päivittäistavarakaupan alan koulutusohjelmissa 
sekä suojelualan ja liikennealan koulutuksissa. Oppilaitoksilla tulee myös olla 
ajantasainen päihdestrategia, jotta oppilaitosten oma päihdetoimintakulttuuri kehittyy 
rinnan päihdetyön opetuksen kanssa. (OPM 2007.) 
 
 

3.2 Valikoiva ja kohdennettu ehkäisevä huumetyö 
 
Kohdennetun tai valikoivan ehkäisevän päihdetyön projektit ovat tuottaneet viime 
vuosina laajasti materiaalia ehkäisevän päihdetyön toteuttamiseksi. Nämä on koottu 
yhteen Terveyden edistämisen keskuksen internet-sivustolle. Tutkija Jaana 
Lähteenmaa21 (2005) teki selvityksen nuoriin kohdistuvan ehkäisevän työn hankkeista 
näillä sivustoilla olevien hankkeiden itsensä tuottamien kuvauksien perusteella.  
 
Hankkeet jaoteltiin kahden keskeisen ulottuvuuden perusteella. Ensimmäinen oli 
ohjelmien vaikuttamiskeinot aina manipulaatiosta dialogiin. Toinen ulottuvuus oli 
hankkeiden käsitys nuorisokulttuurista, jolloin tulkinnat ulottuivat yksiulotteisesta, jonka 
mukaan huumeet ovat nuorille jatkuva uhka, moniulotteiseen, jossa suhteet huumeisiin 
eivät muodosta yhtenäistä vaan monimuotoisemman kuvan huumeista. Perinteiset 
valistuskampanjat perustuvat yleisesti yhden kiistämättömään totuuden välittämiseen ja 
                                                 
21 Hankkeita oli kaikkiaan 36 eri toimijalta, jotka kerättiin Terveyden edistämisen keskuksen ehkäisevän päihdetyön 
materiaalit 2003–2004 -luettelosta. 
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monologiin kun taas itsensä kehittämiseen ja oppimiseen perustuvat hankkeet usein 
aitoon vuorovaikutukseen kaikkien osapuolten välillä. Vastaavasti moninaisen 
nuorisokulttuurin käsityksen omaksuneet ehkäisevän työn hankkeet ovat omaksuneet 
valikoivat ja kohdennetut vaikutuskeinonsa eriytyneiden kohdeyleisöjen mukaan.  
Vaikuttamisen keinot ovat samat kaikille ehkäisevällä työlle, joka näkee 
nuorisokulttuurin yhtenä kokonaisuutena. (Lähteenmaa 2005.) 

Esimerkkejä yhden totuuden ja nuorten yhtenäiskulttuurin omaksuneista kampanjoista 
ovat erilaiset sokkiefekteihin perustuvat kampanjat, "sano ei". Internet-
keskustelupalstat, joissa kokeilijat, käyttäjät sekä asiantuntijat kohtaavat, tai erilaiset 
näytelmä- ja performanssiesitykset ovat esimerkkejä moninaisten huumekäsitysten ja 
vuoropuhelua hyväksi käyttävistä kohdennetun ehkäisevän työn hankkeista. 
Riskiryhmiin kohdistuva valikoiva ehkäisevä työ puolestaan perustuu enemmän 
perinteisen valistustyön menetelmiin. Näiden eri toimintamallien välille sijoittautuvat 
toisaalta itsensä kehittämiseen ja toisaalta valistukseen painottuvat yhteisöohjelmat. 
(Lähteenmaa 2005.) 

Hänen mukaansa on hyvin vaikeaa arvioida edellä esitettyjen menetelmien 
vaikuttavuutta tai vertailla niitä keskenään. Monet hankkeet perustuivat käsitykseen, 
että huumeet ovat hyvä vihollinen, joka ilmiönä on mahdollisimman kaukana ihmisten 
normaalista elämästä ja jonka ehkäisemiseksi voi tehdä lähes mitä tahansa.  Tutkijan 
mukaan kuitenkin useimmilla hankkeilla näyttäisi negatiivinen käsitys nuorista. Hän 
perääkin Suomessa 1900-luvun alussa olleen raittiusliikkeen positiivista arvomaailmaa 
ehkäisevän työn uudeksi näkökulmaksi, millä painotettaisiin nuorison mahdollisuutta 
muuttaa maailmaan parempaan suuntaan, eikä suhtauduttaisi nuorisoon ongelmana. 
(Lähteenmaa 2005.) 

Kohdennetun päihdetyön paikallisia hankkeita on toteutettu moniin eri ryhmiin, muuan 
muassa perheellisiin, ei-heteroseksuaalisiin, vammaisiin ja maahanmuuttajiin. 

Ei-heteroseksuaalisten ja transihmisten Messiin-projekti keskittyi moniperustaiseen 
syrjäytymiseen liittyviin kysymyksiin. Projekti käynnistettiin tammikuussa 2005 ja sen 
lähtökohta oli havainto siitä, että syrjäytymistä saattaa edistää esimerkiksi 
transsukupuolisuus tai ei-heteroseksuaalinen identiteetti yhdistyneenä hiv-
positiivisuuteen tai päihderiippuvuuteen. Projektin tavoitteena on parantaa 
syrjäytymisvaarassa olevien ihmisten työkykyä ja työllistymisen mahdollisuuksia sekä 
auttaa työ- ja koulutuspaikkojen löytymisessä. (Messiin-projekti 2007.) 

Vammaisten päihdepalveluiden kehittämisprojekti Vapa (2001–2004) analysoi 
vammaisten pääsyä hoitoon ja hoitohenkilökunnan valmiuksia kohdata vammainen 
päihteiden käyttäjä (Hintsa 2006). Vammaisten asumispalveluyksiköille tehdyn 
arvioinnin perusteella pystyttiin yhdenmukaistamaan toimintakäytäntöjä, tilanteissa, 
joissa päihteidenkäyttö oli aiemmin herättänyt epäselvyyttä. Vastaavanlainen hanke 
toteutettiin myös näkövammaisten osalta. Haastattelujen perusteella todettiin, että 
näkövammaisen päihdekuntoutujan pääongelma on päihteet, ei vamma. Kuntoutumista 
edistää se, että näkövammaisen päihdeongelmaan puututaan samalla tavoin kuin 
kenen tahansa päihdeongelmaisen henkilön päihdeongelmaan. Erityisehtona on, että 
näkövammainen henkilö saa tiedon ja materiaalin hänelle soveltuvassa muodossa ja 
että hänet tutustutetaan yksikön tiloihin ja hoito-ohjelmiin. (Klingast 2006.) 

Lisäksi Suomessa on käytetty jo noin vuosikymmenen ajan elämyksellisiä 
päihdekasvatusmenetelmiä, joita ovat olleet esimerkiksi näytelmät ja niin sanotut 
päihdeputket. Päihdeputket ovat näyttelyn tapaisia reittejä, joiden läpi nuoret kulkevat 
ja tutustuvat samalla havaintoesityksiin esimerkiksi huumeista. Käytössä olevat 
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elämykselliset päihdekasvatusmenetelmät pyrkivät kohdentamaan nuoren mieleen 
suoraan oikeita toimintatapoja, mutta arvion mukaan niistä puuttuu usein herättely 
kriittiseen ajatteluun ja omaan pohdintaan. (Rantala ym. 2005, 2006.) 
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4 Huumeiden ongelmakäyttö  
  
Huumausaineiden ongelmakäyttäjien määrää arvioidaan Suomessa amfetamiinien ja 
opiaattien ongelmakäyttäjien määrällä, joka oli 14 500–19 100 vuonna 2005, eli koko 
maan osalta 0,6–0,7 % maan 15–55-vuotiaasta väestöstä. Lähes neljä viidestä 
ongelmakäyttäjästä oli amfetamiinin käyttäjiä.  Miesten osuus oli lähes 80 %. Eniten 
ongelmakäyttäjiä oli 25–34-vuotiaiden ikäryhmässä. 
 
Huumehoidon tietojärjestelmän vuoden 2006 tietojen mukaan päihdehuollon kaikkien 
huumeasiakkaiden joukossa ensisijaisina hoitoon hakeutumiseen johtaneina päihteinä 
olivat opiaatit (41 %), stimulantit (21 %), alkoholin ja huumeiden sekakäyttö (17 %), 
kannabis (14 %) ja rauhoittavat lääkeaineet (7 %). Opiaatteihin kuuluva buprenorfiini oli 
ensisijaisena hoitoon johtaneena päihteenä 31 %:lla koko asiakaskunnasta  
 
Huumeasiakaskunnan ikäkeskiarvo oli 28,0 vuotta. Miehet olivat keskimäärin 2,5 vuotta 
naisia vanhempia. Asiakkaat olivat pääosin miehiä (69 %), nuoria aikuisia ja 
perhesuhteiltaan yksin eläviä. Asiakkaiden koulutustaso oli matala ja työttömyys (62 %) 
yleistä. Noin joka yhdeksäs (11 %) oli asunnoton. Suurin osa päihdehuollon 
huumeasiakkaista oli ollut jo aiemmin päihdehoidossa.  
 
Kaikkien tutkimusten mukaan alkoholi on selvästi pääasiallinen ongelmapäihde 
Suomessa ja huumeiden ongelmakäytöllä on melko lyhyt historia. Tyypillistä huumeiden 
ongelmakäytössä Suomessa on käyttäjien suhteellisen nuori ikä, tästä johtuva 
suhteellisen lyhyt käyttöhistoria ja buprenorfiinin keskeinen asema pistoskäytössä. 
Käyttäjät ovat huumeiden käyttöhistoriaansa nähden suhteellisesti syrjäytyneitä ja usein 
sekakäyttäjiä, mikä selittynee sillä, että monilla huumeiden ongelmakäyttäjillä on taustalla 
aikaisempi alkoholin ongelmakäyttöhistoria. Myös alkoholin ongelmakäyttöön laajasti 
liittyvät mielenterveysongelmat (esimerkiksi delirium) heijastuvat huumeiden 
ongelmakäyttöön.   
 
 

4.1 Huumeiden ongelmakäyttö tilastoarvioiden perusteella  
 
Amfetamiinien ja opiaattien ongelmakäyttäjien määrä lisääntyi selvästi vuodesta 1999 
vuoteen 2002. Sen jälkeen amfetamiinien ja opiaattien ongelmakäyttäjien osuus on 
pysynyt samalla tasolla. Tilastollisen arvion mukaan Suomessa vuonna 2002 
amfetamiinien ja opiaattien ongelmakäyttäjät22 muodostivat 0,6–0,7 % maan 15–55-
vuotiaasta väestöstä. Amfetamiinien käyttäjiä oli 0,4–0,6 % ja opiaattien käyttäjiä 0,1–0,2 
% väestöstä (taulukko 4). Vuonna 2005 luvut olivat koko maan osalta 0,5–0,7 % maan 
15–54-vuotiaasta väestöstä. Amfetamiinien käyttäjiä oli 0,4–0,7 % ja opiaattien käyttäjiä 
0,1–0,2 %. (Partanen ym. 2007.) 
 
Ongelmakäyttöön johtava haittojen kasaantuminen ilmenee hoitoon hakeutumista 
koskevien tietojen mukaan arviolta 3–5 vuoden viiveellä ongelmapäihteen käytön 
aloituksesta (Virtanen 2004). Kokeilukäytön voimakas lisääntyminen 1990-luvun 
lopussa näyttäisikin heijastuneen viiveellä ongelmakäyttäjien määrän kasvuun 2000-
luvun alussa ja vastaavasti kokeilujen tasaantumiskehitys 2000-luvun alussa uusimpiin 
ongelmakäyttäjien määrien arvioihin (kuvio 2). 
 
                                                 
22 Tutkimuksessa käytetyn kansallisen määritelmän mukaan ongelmakäytöllä tarkoitetaan amfetamiinien tai opiaattien 
käyttöä, joka on aiheuttanut käyttäjälle sosiaalisia tai terveydellisiä haittoja. Lisäksi haitat ovat aiheuttaneet 
viranomaisen puuttumisen asiaan jollain tavalla, mikä käy ilmi viranomaisrekistereistä. 
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Kuvio 2. Ongelmakäyttäjien osuus 15−54-vuotiaista (%) vuosina 1997–2005. 
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Lähde: Partanen ym. 2004, 2007. 
 
Huumeiden ongelmakäytön laajuutta on seurattu vuodesta 1997 lähtien 
viranomaistilastojen perusteella tehtyjen tilastollisten arvioiden23 perustella. Arvion 
mukaan 15–54-vuotiaasta väestöstä koko maassa oli vuonna 2005 noin 14 500–19 
100 amfetamiinien ja opiaattien ongelmakäyttäjää (taulukko 3).  
 

Taulukko 3. Amfetamiinien ja opiaattien ongelmakäyttäjien määrän kehitys 1997–2005 
 

 1997* 1998 1999 2001 2002 2005 

Kokonaisarvio 9 400–- 
14 700  

11 500– 
16 400 

11 100–
14 000 

13 700– 
17 500 

16 100– 
21 100 

14 500–
19 100 

Opiaattien 
käyttäjät* 

1 500– 
3 300 

18 00– 
2 700 

2 500– 
3 300 

3 900– 
4 900 

4 200– 
5 900 

3 700–  
4 900 

Amfetamiinin 
käyttäjät* 

6 800– 
11 600 

7 600– 
13 000 

8 300– 
12 400 

10 100– 
15 400 

10 900– 
18 500 

12 000–
22 000 

 
* = tulos perustuu kolmen rekisterin tietoihin 
Lähde: Partanen ym. 2004, 2007. 
 
Koska Suomessa ongelmakäyttäjien määräarviot perustuvat viranomaisrekistereihin, 
käyttäjä on saattanut joutua vuoksi johonkin rekisteriin myös viranomaisten 
aktiivisuuden perusteella. Kansainvälisiä vertailuja tehtäessä, on lisäksi syytä pitää 

                                                 
23 Ongelmakäyttäjien määrän arviointi perustuu tilastolliseen merkintä-takaisinpyynti -menetelmään (capture-recapture), 
jossa samasta kohdejoukosta otettujen otosten perusteella voidaan arvioida tilastollisesti kohdejoukon kokoa. Otokset 
määriteltiin kohdejoukkoon (amfetamiinin ja opiaattien ongelmakäyttäjät) kohdistuneiden interventioiden avulla. 
Järjestelmän interventiot olivat henkilön hoito sairaalassa amfetamiini- tai opiaattidiagnoosin perusteella, henkilöön 
kohdistuneet rikosoikeudelliset toimet amfetamiinin tai opiaatin käyttö- tai hallussapitorikoksen vuoksi, henkilön 
joutuminen kiinni ajaessaan autoa amfetamiinin tai opiaattien aiheuttamassa päihtymystilassa sekä 
tartuntatautirekisteristä suonensisäisen huumeiden käytön vuoksi kirjatut C-hepatiittitapaukset. Tuloksena esitetyt 
arvovälit perustuvat 95 prosentin luottamusväliin. Osaryhmiin on sovellettu erilaisia log-lineaarisia malleja, joten niiden 
summa ei ole sama kuin kokonaisarvio. (Partanen ym. 2004, 2007.) 
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mielessä, että Suomessa ongelmakäyttäjien määrän arvio perustuu melko laajaan 
määritelmään etenkin amfetamiinien osalta ja arvioon voi sisältyä myös 
satunnaiskäyttäjiä. Ongelmakäyttäjien määriä koskevissa ajallisissa vertailuissa on 
tiettyjä menetelmällisiä epävarmuustekijöitä, sillä muutoskehitys on vielä hyvin lyhyt ja 
yhteiskunnan palvelujärjestelmässä on samaan aikaan tapahtunut suuria muutoksia. 
(Virtanen 2004). Esimerkiksi päihdehuollon palvelujärjestelmän kehittämiseen on 
panostettu voimakkaasti 2000-luvulla, mikä on mahdollisesti vähentänyt 
sairaalahoitoon tulleiden määrää, terveysneuvontapisteiden lisääntymisellä on ollut 
vähentävä vaikutus tartuntatautien ilmenevyyteen, rattijuopumusten 
kirjaamiskäytäntöjen on tiukentunut, mikä huumeiden osalta on lisännyt päihtyneenä 
ajaneiden-rekisterin huumetapausmäärää ja "huumausaineiden käyttörikoksen" 
määrittely on vaikuttanut välillisesti myös poliisin tapaan kirjata eri aineita omaan 
rekisteriinsä. (Partanen ym. 2007.)  
 
Ongelmakäyttäjien selvän enemmistön, 75–80 % muodostivat amfetamiinien 
ongelmakäyttäjät, joita vuonna 2005 oli 0,4–0,7 % Suomen 15–54-vuotiaasta 
väestöstä. Opiaattien ongelmakäyttäjiä oli arvion mukaan 0,13–0,18 % väestöstä. 
Naisten osuus oli noin 20–30 % kummassakin aineryhmässä. 15–24-vuotiaiden 
nuorten osuus käyttäjistä oli noin 25–35 %. Kaikista ongelmakäyttäjistä noin 50–60 % 
oli Etelä-Suomesta ja näistä selvästi yli puolet pääkaupunkiseudulta. Naisten osuus 
ongelmakäyttäjistä näyttäisi olevan vähenemässä tasaisesti koko Suomessa, ehkä 
pääkaupunkiseutua lukuun ottamatta. Pääkaupunkiseudulla puolestaan näkyy 
selvimmin käyttäjäjoukon ikääntymiskehitys. (Partanen ym. 2007.)  
 

Taulukko 4. Amfetamiinien ja opiaattien ongelmakäyttäjien väestöosuudet (%) 1998–
2005. 

 
 1998 1999 2001 2002 2005 

Kokonaisarvio 0,4–0,55 0,4–0,5 0,5–0,6 0,55–0,75 0,52–0,69 

Amfetamiinien käyttäjät 0,26–0,45 0,29–0,43 0,35–0,54 0,38–0,65 0,43–0,74 

Opiaattien käyttäjät 0,06–0,09 0,09–0,11 0,14–0,17 0,15–0,21 0,13–0,18 

Miehet 0,54–0,70 0,54–0,66 0,58–0,71 0,77–1,03 0,74–0,98 

Naiset 0,20–0,58 0,14–0,24 0,20–0,31 0,29–0,57 0,20–0,31 

15–25-vuotiaat 0,67–1,12 0,73–1,02 0,81–1,04 0,93–1,30 0,63–0,95 

26–35-vuotiaat 0,51–0,71 0,46–0,59 0,64–0,82 0,74–1,13 0,68–0,94 

36–55-vuotiaat 0,14–0,25 0,19–0,46 0,22–0,36 0,25–0,50 0,30–0,54 

 
Lähde: Partanen ym. 2004, 2007. 
 
 
Etelä-Suomessa ongelmakäyttäjien määrän lisääntyminen on vuoden 2005 tietojen 
mukaan pysähtynyt ja jopa ongelmakäyttäjien määrän vähenemistä on havaittavissa 
nimenomaan pääkaupunkiseudun ulkopuoleisella Etelä-Suomen alueella. 
Vuosikymmenenaihteessa selvästi nähtävissä olleen päinvastaisen 
lisääntymiskehityksen sijaan pääkaupunkiseudun kehyskunnat näyttäisivätkin 
selvinneen ongelmakäytön leviämisestä huomattavasti vähemmällä kuin vielä vuoden 
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2002 tietojen valossa oletettiin. Jos ongelmakäyttö ilmiönä seuraa alueellista 
leviämiskehitystä pääkaupunkiseudun ja muun Etelä-Suomen välisen esimerkin 
mukaisesti, myös ongelmakäytön laajuutta kuvaavat alueelliset arvioit 
(pääkaupunkiseutua lukuun ottamatta) tulevat muutaman vuoden jälkeen 
todennäköisemmin laskemaan kuin kasvamaan.  Tällöin huumausaineongelma 
keskittyisi pääkaupunkiseudulle, ja ehkä muutaman suurimman kaupungin alueille, 
joihin keskittyisivät myös erityiset hoitopalvelut (korvaushoito, terveysneuvonta). 
(Partanen ym. 2007.) Tätä hoitopalvelujen keskittymistä on jo selvästi nähtävissä 
esimerkiksi terveysneuvontapisteiden asiakaskuntien määrissä (Päihdetilastollinen 
vuosikirja 2006, 25). 
 
Päihdetapauslaskentojen24 mukaan sosiaali- ja terveyspalvelujen päihdeasiakkaista 
kannabista käyttäneiden osuus kaksinkertaistui 20 prosenttiin ja amfetamiinia 
käyttäneiden osuus kolminkertaistui 18 prosenttiin vuosina 1995–2003. Opioidien 
käyttö lisääntyi selvästi vuosien 1999 ja 2003 välillä. Käytetyistä päihteistä opioideja oli 
5 % vuonna 1999 ja 12 % vuonna 2003. Vuonna 2003 jotain laitonta huumetta oli 
käyttänyt 27 % päihdeasiakkaista, kun edellisessä laskennassa vuonna 1999 vastaava 
luku oli 16 %. Pistämällä tapahtuneesta huumeiden käytöstä kertoi vuoden 2003 
laskennassa lähes joka viides. (Nuorvala ym. 2004.)  
 
Huumeiden vuoksi hoidetut asiakkaat ovat suhteellisen nuoria. Päihdetapauslaskennan 
mukaan alle 20-vuotiaiden päihdeasioinneista 63 % liittyi huumeisiin. 20–29-vuotiaiden 
ikäluokassa vastaava luku oli 75 % ja vielä 30–39-vuotiaiden ikäluokassa 40 %. 
Laskennassa koko asiakaskunnan keski-ikä oli 44 vuotta. (Nuorvala ym. 2004.)   
 
Lääkkeiden tai huumausaineiden käyttöä oli vuonna 2003 päihdehuollon 
erityispalvelujen avohoidossa 44 %:lla ja laitoshoidossa 47 %:lla asiakkaista. 
Huumausaineiden osalta vastaavat osuudet olivat 35 % ja 40 %, kun vuonna 1999 
osuudet olivat päihdehuollon avohoidossa olleista vielä vajaat 20 % ja laitoshoidon 
asiakkaista vajaat 30 %. (Metso 2004.) 
 
Päihdehuollon erityispalveluyksiköistä huumehoidon tietojärjestelmään kerättyjen vuoden 
2006 huumehoitotietojen mukaan buprenorfiini oli yleisin ensisijaisesti hoitoon 
hakeutumiseen johtavista ongelmapäihteistä. Buprenorfiini on ongelmapäihteenä 
syrjäyttänyt muutamassa vuodessa heroiinin lähes kokonaan ja on tällä hetkellä yksisään 
jo yleisempää kuin stimulanttien ongelmakäyttö. (Kuussaari & Ruuth 2007.) 
 
Huumehoidon tietojärjestelmän mukaan avo- ja laitoshoidon huumeasiakkaat ovat 
systemaattisesti viisi vuotta päihdetapauslaskennan huumeasiakkaita nuorempia. 
Tulosta selittää osin se, että päihdetapauslaskennan perusteella hieman vanhemmat 
lääkkeiden väärinkäyttäjät näyttäisivät olevan aliedustettuina huumehoidon 
tietojärjestelmässä. (Vismanen 2004.) 

 

                                                 
24 Päihdetapauslaskenta on päihdeasiakkaiden määrää aina neljän vuoden välein kaikissa sosiaali- ja terveydenhuollon 
toimintayksiköissä yhden vuorokauden aikana kartoittava tiedonkeruu. Viimeisin päihdetapauslaskenta on tehty vuonna 
2003. 
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4.2 Huumehoidon asiakaskunta  
 
Huumehoidon tietojärjestelmän25 vuoden 2006 tulosten mukaan päihdehuollon 
huumeasiakkaat olivat pääosin miehiä (69 %), nuoria aikuisia ja perhesuhteiltaan yksin 
eläviä. Asiakkaiden koulutustaso oli matala ja työttömyys (62 %) yleistä. Noin joka 
yhdeksäs (11 %) oli asunnoton. Suurin osa päihdehuollon huumeasiakkaista oli ollut jo 
aiemmin päihdehoidossa. Seitsemäsosa (14 %) oli hakeutunut päihdehoitoon 
ensimmäistä kertaa vuonna 2006. (Kuussaari & Ruuth 2007.)  
 
Huumeasiakaskunnan keski-ikä oli 28,0 vuotta (edellisinä vuosina 27,6 ja 27,3 vuotta). 
Miehet olivat keskimäärin 2,5 vuotta (3 vuotta vuonna 2005) naisia vanhempia. 
Nuorinta asiakaskunta oli päihdehuollon avohoidossa ja laitosmuotoisessa 
huumehoidossa, joissa keski-ikä oli 26 vuotta. Avomuotoisessa huumehoidossa ja 
päihdehuollon laitoshoidossa keski-ikä oli lähellä 30 vuotta (29 vuotta vuonna 2005) ja 
vankiloiden terveydenhuoltoyksiköissä 31 vuotta. Päihdehuollon asiakaskunnasta 9 % 
oli huumehoitoon erikoistuneissa laitoshoitoyksiköissä ja 25 % avohoitoyksiköissä. 
Päihdehuollon yleisten palvelujen avohoitoyksikköjen asiakaskunnan osuus 
huumeasiakkaista oli 37 % ja laitoshoidon yksikköjen asiakaskunnan osuus 25 %. 
(Kuussaari & Ruuth 2007.)  
 
Päihdehuollon kaikkien huumeasiakkaiden joukossa ensisijaisina hoitoon 
hakeutumiseen johtaneina päihteinä olivat opiaatit (41 %), stimulantit (21 %), alkoholin 
ja huumeiden sekakäyttö (17 %), kannabis (14 %) ja rauhoittavat lääkeaineet (7 %). 
Opiaatteihin kuuluva buprenorfiini oli ensisijaisena hoitoon johtaneena päihteenä 31 
%:lla koko asiakaskunnasta (taulukko 5). Lähes kaksi kolmasosaa asiakkaista oli 
ilmoittanut käyttävänsä ainakin kolmea ainetta. (Kuussaari & Ruuth 2007.) 
Buprenorfiinin osuus hoitoon hakeutuneiden päähuumeena on lisääntynyt kaikkein 
voimakkaimmin. Buprenorfiini on päähuumeena jo lähes kolmanneksella 
huumeasiakkaista 
 
Kolme neljäsosaa (78 %) päihdehuollon huumeasiakkaista oli käyttänyt huumeita 
joskus pistämällä, näistä 59 % viimeisen kuukauden aikana ja joka kuudes (19 %) 
yhteisiä pistosvälineitä käyttäen. Opiaattien tavallisimpana käyttötapana oli pistäminen 
(83 %). Pistäminen oli buprenorfiinin käyttötapana (88 %) hieman yleisempää kuin 
heroiinin käyttötapana (82 %). Myös stimulanttien käyttäjistä 81 % käytti huumeita 
pistämällä. (Kuussaari & Ruuth 2007.) 

                                                 
25 Tulokset perustuvat 133 yksiköstä (161 vuonna 2005) ja 4855 (5 499) päihdehuollon huumeasiakkaasta saatuihin 
tietoihin. Huumehoidon tiedonkeruu on osallistuville yksiköille vapaaehtoista. Keväällä 2004 tehdyssä huumehoidon 
tietojärjestelmän kattavuusselvityksessä (Vismanen 2004) arvioitiin, että vuonna 2003 huumehoidon tietojärjestelmä 
tavoitti noin puolet kaikista huumeasiakkaista päihdehuollon erityispalveluissa.  
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Taulukko 5. Huumausaineiden ja lääkeaineiden käytön vuoksi päihdehoitoon 
hakeutuneiden asiakkaiden ensisijainen ongelmapäihde vuosina 
2000–2006, %.  

 
Päihderyhmä Ensisijainen ongelmapäihde, %-osuus asiakkaista  

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Opiaatit 29 28 28 31 37 37 41 

  -heroiini 20 13 6 3 2 2 2 

  -buprenorfiini 7 12 20 24 29 29 31 

Stimulantit 28 26 28 28 22 22 21 

Kannabis 17 20 18 16 14 14 13 

Alkoholi ja huume 18 19 20 19 19 19 17 

Rauhoittavat lääkkeet 5 6 5 6 7 7 7 

 
Lähde: Huumehoidon tietojärjestelmä, STAKES. 
   
 
Ensimmäistä kertaa huumeiden käytön vuoksi hoitoon hakeutuneiden (n = 655) yleisin 
hoidon tarpeen aiheuttanut yksittäinen päihde oli kannabis (30 %), vaikkakin 
stimulanttien (19 %), opiaattien (19 %) tai alkoholin ja huumeiden sekakäytön (25 %) 
vuoksi hoitoon hakeutuminen oli myös yleistä. Buprenorfiinin käytön takia ensimmäistä 
kertaa hoitoon hakeutuvien asiakkaiden määrä oli (15 %) oli samalla tasolla kuin 
edellisvuonna. (Kuussaari & Ruuth 2007.) 
 
Muutokset huumeiden käyttäjien hoitotiedoissa olivat vähäiset edelliseen vuoteen 
nähden. Huomattavin muutos lienee vapaaehtoiseen tiedonkeruuseen tulleiden 
yksikköjen ja asiakkaiden lukumäärän väheneminen. Erityisesti uusien huumeiden 
käyttäjien ilmoitettu lukumäärä laski edellisen vuoden 884 asiakkaasta 655 
asiakkaaseen. Vaikka tulosten yleistettävyys voi olla edellisvuotta hieman alhaisempi, 
uusien asiakkaiden määrän muutos heijastanee kuitenkin toista muutosta aineistossa, 
mikä on asiakkaiden vuosi vuodelta ilmennyt lievä ikääntyminen. Muutos ilmenee myös 
ongelmakäyttäjien määrää koskevissa arvioissa. Kolmas näkyvä muutos on 
kannabiksen aseman kasvu uusien asiakkaiden pääpäihteenä.  

 

4.3 Huumeiden ongelmakäyttö ja -käyttäjät muissa tutkimuksissa 
 
Huumeiden ongelmakäyttöä on selvitelty viime vuosina useissa yksittäistutkimuksissa. 
Tutkimuksissa korostuvat alkoholin asema, buprenorfiinin pistoskäyttö ja  
mielenterveyshäiriöt. 
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Heroiinin käytön yhteyttä lapsuudesta periytyvän psyykkiseen haavoittuvaisuuteen 
tutkittiin Peter Anderssonin (2006) väitöskirjassa.26 Tutkimuksen mukaan perheessä 
esiintyvä väkivalta aiheuttaa vahingollisia vaikutuksia perheen hoivaympäristössä. 
Tunnekylmyys, johon liittyy lapsuudessa hylkäämisen tunteita, vaikuttaa lapsen 
epävarmuudentunteiden lisääntymiseen ja omanarvontunteen laskun kautta 
haavoittuvuuteen työstää omia ongelmiaan. Tämä osoittautui riskitekijäksi heroiinin käytön 
aloittamiselle. Vastaavasti lämmin ilmapiiri lapsuuden kotona vaikuttaa päinvastaiseen 
suuntaan. Tutkimuksen tulosten mukaan korkean itseluottamuksen henkilöiden riski 
heroiinin käyttöön on 17 (odds ratio) pienempi kuin heroiinin käyttäjien testiryhmässä. 
Vastaavasti patologinen ja pakonomainen itseluottamukseen liittyvä häiriö suhteessa 
itseen ja toisiin osoittautui 40 kertaa suuremmaksi heroiinin vuoksi diagnostisoitujen 
ryhmässä kuin vertailuryhmässä. Riskitekijöitä huumeiden käytölle löytyi myös 
epäonnistumisen kokemuksista koulutuksessa. Tutkijan mukaan tulokset tukevat 
väittämää, jonka mukaan kodin ilmapiirillä on keskeinen vaikutus lasten mielenterveyteen 
ja sellaisten suojaavien tekijöiden kasautumiseen, jotka lisäävät lasten kykyä vastustaa 
huumeiden käyttöympäristöjä. 
 
Kaikkia vuonna 1981 syntyneitä, asevelvollisuuspalveluksessa olleita poikia 
koskeneessa kyselyssä tutkittiin alkoholin humalajuomista ja siihen liittyviä 
psykopatologisia ilmiöitä.  Tutkimuksessa saatiin myös muutama huumeita koskeva 
tulos. Sen mukaan 85 % vastanneista ilmoitti humalakäytöstä viimeksi kuluneen 6 
kuukauden aikana. Näistä 6 % ilmoitti kokeilleensa jotain huumeita, joista humalassa 
ilmoitti olleensa joka viikko lähes puolet. Riskikäyttäytyminen, sekä nuorisorikollisuus 
että itsetuhoisuus, näyttäisivät liittyvän juuri nuorten säännölliseen ja viikoittaiseen 
humalakäyttöön, mikä heijastunee myös huumausaineita kokeilleisiin. Säännöllisesti 
alkoholia käyttävillä ja tupakoivilla oli myös selvästi positiivisemmat asenteet huumeita 
kohtaan. (Niemelä ym. 2006.)27 
 
Kuopion sotilasläänin esikunta järjestää palveluksensa keskeyttäneille asevelvollisille 
jälkitarkastuksen28. Jälkitarkastusten suurin yksittäinen tautiluokitusryhmä (noin 55 % 
tapauksista) ovat olleet mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt. Tässä ryhmässä 
merkittävin vuosina 1993–2003 tapahtunut muutos on ollut alkoholin ja huumeiden 
aiheuttamien elimellisten aivo-oireyhtymien ja käyttäytymishäiriöiden (F10–F19) 
lisääntyminen. Vuonna 1993 tapauksia oli 2,2 %, vuonna 1999 10,1 % ja vuonna 2002 
27,2 %. Vuonna 2003 osuus laski 20,7 %:iin. Ryhmän sisällä alkoholin osuus päihteenä 
on jatkuvasti vähenemässä ja tilalle ovat tulleet huumeet. Kannabiksen ja amfetamiinin 
rinnalla käytetään jo runsaasti kovempia huumeita ja myös sekakäyttäjien osuus näyttää 
lisääntyvän. (Koskinen & Puustinen 2005.)  
 
Vantaan Peijaksen sairaalan päivystys- ja sisätautien vuodeosastolla kahtena päivän' 
olleita potilaita koskevassa tutkimuksessa todettiin päihteiden olleen syynä 18 
prosentissa yksikköjen hoitotapauksista.29 Tutkimuksen kriteerinä päihdetapauksille oli 
varma käsitys riippuvuudesta ja siihen tutkimuksen perusteella yksiselitteisesti 
liitettävästä sairaudesta tai löydöksestä. Tutkimukseen osallistuneiden 41 potilaan 
sairaskertomuksissa oli useita merkintöjä päihderiippuvuudesta, usein pitkältä ajalta. 

                                                 
26 Tutkimus perustui verrokkitutkimukseen jossa 81 henkilöä (iältään 38+ 5 vuotta) kuului testiryhmään, joilla oli todettu 
huumausaineisiin (heroiinin käyttöön) liittyvä käyttäytymishäiriö ja vertailuryhmänä 81 henkilöä, joilla näitä diagnooseja ei ollut 
todettu. Ryhmät olivat lisäksi sekä sukupuolen että ikärakenteen perusteella vakioituja. 
27 Tutkimuksen otos oli 2306 18-vuotiasta asevelvollisuuteen vuonna 1999 astunutta poikaa.  
28Jälkitarkastuksessa käsitellään pääasiassa varusmiespalvelunsa keskeyttämään joutuneiden henkilöiden 
palveluskelpoisuusluokkaa sekä päätetään kutsuntoihin saapumatta jääneiden asevelvollisten ja sairastuneiden 
reserviläisten palveluskelpoisuusluokasta. Vuosina 1993−2003 on seurattu tautiluokittain jälkitarkastuksessa todettua 
tilannetta vaadittujen lääkärintodistusten perusteella. Jälkitarkistettavien määrä oli 335 vuonna 2003 (202 vuonna 1993).  
29 Aineisto kerättiin kahtena eri ajankohtana heinäkuussa 2005 ja maaliskuussa 2005. Kaikkiaan päihdepotilaita otokseen 
tuli 41. 
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Potilaista lähes kaikilla oli alkoholiriippuvuus, 10 prosentilla esiintyi sekä alkoholin että 
muiden päihteiden käyttöä ja vain 5 prosenttia asioineista oli huumeiden 
pistoskäyttäjiä. Näin päihderiippuvuus oli lähes kaikilla alkoholiriippuvuutta, mikä kuvaa 
hyvin suomalaista päihteiden ongelmakäyttökulttuuria. Tämän tutkimuksen kohteena 
olleiden käyttäjien poikkeuksellista suurta ongelmallisuutta kuvaa erityisesti se, että 
neljäsosa hoitoon tulleista potilaista kuoli puolen vuoden sisällä hoitoon 
hakeutumisestaan. Puolen vuoden seurannan jälkeen potilaista vain 2 oli 
todennäköisesti ollut käyttämättä ja 7 laitossijoituksen vuoksi estynyt käyttämään 
päihteitä. Tutkimuksen mukaan näytti siltä, että syvästi päihderiippuvaisten hoitoon 
käytetään runsaasti sairaanhoidon ja sosiaalihuollon resursseja, mutta tulos on huono 
sekä elinajan ennustettavuuden, toimintakyvyn että päihteistä irtautumisen suhteen. 
(Pohjola-Sintonen ym. 2006.)  
 
Tampereen yliopistollisen keskussairaalan päihdepoliklinikalla tutkittiin korvaushoidon 
arviointiin 1.7.2000–30.4.2002 tulleita, ja arvioinnin jälkeen opioidikorvaus- tai 
ylläpitohoitoon siirrettyjä 34 asiakasta. Huumausaineiden ongelmakäyttöön johtava 
päihteiden käytön ketju oli myös tämän tutkimuksen osalta selvä.  Alkoholin käytön 
asiakkaat olivat aloittaneet keskimäärin 12-vuotiaana, ja nuoret muiden aineiden 
käytön vanhempia varhemmin: kannabiksen ja rauhoittavien osalta nuoremmat 14- ja 
vanhemmat 15-vuotiaana), sekä amfetaminien ja opioidien käytön nuoremmat 16-
vuotiaina, vanhemmat 22-vuotiaina. Asiakkaista 19:llä oli C-hepatiitti ja 22:lla vähintään 
kaksi mielenterveys- tai päihdehäiriötä. (Veide ym. 2007.)30 (ks. luku 5.3.) 
 
Helsingin paikallisissa terveysneuvontapisteissä kerättiin vuonna 2005 kahden viikon 
aikana vapaaehtoisella kyselyllä ja anonyymisti tietoja kaikkien pisteiden asiakkaiden 
huumeiden käytöstä. Kyselyyn vastasi noin 30 prosenttia asiakkaista. Tulosten mukaan 
asiakkaiden keski-ikä oli 27,8 vuotta. Naisia oli neljännes ja he olivat keskimäärin 1,5 
vuotta miehiä nuorempia. Asiakkaat olivat käyttäneet pistämällä opiaatteja keskimäärin 
7,3 vuotta, yleisin käyttöjakso oli 4 vuotta.  Buprenorfiinin osalta pistoskäyttö oli kestänyt 
huomattavasti lyhyemmän ajan, 4,2 vuotta. Ylläpitohoidossa oli vastanneista vain 3 %. 
(Alho ym. 2007.) 31 
 
Vastanneista lähes kolme neljästä kertoi, että heidän useimmiten pistämällä käyttämänsä 
huume oli buprenorfiini ja yksi neljännes mainitsi anfetamiinin tai metamfetamiinin. 
Kuitenkin vain 28 % kertoi pistävänsä vain buprenorfiinia, muut voitiin lukea 
sekakäyttäjien luokkaan. 55 prosentissa kaikista tapauksista sekakäytön osana olivat 
amfetamiini tai metamfetamiini. Bentsodiatsepiinien käytön yhdessä buprenorfiinin kanssa 
mainitsi noin neljännes vastanneista.  Buprenorfiinin ja naloksonin käyttöä pistämällä oli 
kokeillut kaksi kolmesta. Kokeilleista vain 20 % vastanneista koki käytön samanlaisena 
kuin buprenorfiinin käytön yksistään, mutta kaksi kolmesta jatkoi silti käyttöään. (Alho ym. 
2007.)  
 
Tutkimuksen otoksen arvioitiin kattavan noin 5-10 % kaikista pääkaupunkiseudun 
pistoskäyttäjistä. Näin tulokset ovat vain suuntaa antavia. Tutkimuksessa arvioitiin myös 
yksittäisannosten hintoja. Katukaupassa buprenorfiinia ja naloksonia sisältävien tablettien 
hinta oli puolet buprenorfiinitableteista, mikä osaltaan selittää buprenorfiinin ja naloksonin 
pistoskäytön jatkuvuutta. Tulos ei välttämättä tue yhdistelmätablettien oletettuja 
agonistisia vaikutuksia, vaikka aineiden hintaero ja pistoskäyttöön tottunut tutkimuksen 
otokseen valikoitunut käyttäjäjoukko saattaa ollakin merkittävämpi tulokseen vaikuttava 
tekijä. (Alho ym. 2007.)  

                                                 
30 Tutkimuksen ajankohta sijoittuu aikaan, jolloin Suomessa oli annettu ensimmäisen kerran asetus korvaus- ja 
ylläpitohoidosta. Kaikki, jotka läpäisivät arvioinnin, pääsivät Tampereen korvaushoitoklinikalle kunnes paikat täyttyivät 
31 Kyselyssä jaettiin 589 vastauslomaketta, joista palautettiin 176. Kuitenkin vastausprosentti lienee korkeampi, sillä 
yksikössä asiointi on anonyymiä, joten sama asiakas saattoi käydä vastausaikana useamman kerran yksikössä.   
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Tuloksia tukee liikkuvaa terveysneuvontapistettä koskeva arviointi32. Sen mukaan 
pisteessä asioineista henkilöistä naisia oli noin kolmannes ja asiakkaiden keski-ikä oli 
31,7 vuotta. Eniten asiakkaita tuli 20–29-vuotiaiden ikäryhmästä. Haastatelluista 
pisteen asiakkaista suurin osa käytti buprenorfiinia pistämällä ja pääosa 
haastateltavista oli siirtynyt huumeiden pistoskäyttöön kahden vuoden sisällä 
huumeiden käytön aloittamisesta. Noin kolme neljästä seuranta-asiakkaasta ei ollut 
kuitenkaan kuukautta ennen asioimistaan käyttänyt yhteisiä pistosvälineitä. Akuutti 
jatkohoidon tarve oli noin 5 %:lla terveysneuvontapisteen asiakkaista. (Törmä & Huotari 
2005a.) 
 
 
 
 

                                                 
32 Vuoden 2003 lopussa Helsingissä alkaneen toiminnan vakiinnuttua pisteessä oli vuoden 2004 aikana noin 700 
asiakasta, yhteensä 2350 asiakaskäyntiä. Tutkimuksen perustaksi palvelutietoja kerättiin seurantalomakkeella 212 
uudesta asiakkaasta, jotka eivät olleet kuukautta ennen käyntiään käyttänyt terveysneuvontapalveluja. Lisäksi tehtiin 
teemahaastattelut 20 asiakkaasta ja haastateltiin yksikössä työskenteleviä henkilöitä, muiden palvelujen tuottajia ja 
ympäristössä toimivia apteekkareita ja poliiseja. (Törmä & Huotari 2005a.) 
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5 Huumehoito 
 
Päihdehuoltolain mukaan kunnan on huolehdittava päihdehuollon järjestämisestä siten, 
että palvelut vastaavat sisällöltään ja laajuudeltaan kunnassa esiintyvää tarvetta. 
Päihteenä pidetään kaikkia päihtymistarkoituksessa käytettäviä aineita: alkoholia, 
korvikkeita, lääkkeitä ja huumeita. Sosiaali- ja terveydenhuollon on kehitettävä 
peruspalveluja niin, että ne kykenevät vastaamaan päihdehuollon tarpeisiin, ja annettava 
tarvittaessa erityisesti päihdehuoltoon tarkoitettuja palveluja. Päihdehuollon 
erityispalvelujärjestelmä koostuu avohoidollisista vastaanotoista (A-klinikat, 
nuorisoasemat), lyhytaikaisesta laitoshoidosta (katkaisuhoitoasemat), kuntoutusyksiköistä 
ja tukipalveluista (päiväkeskukset ja tukiasunnot) sekä vertaistukitoiminnasta.  
 
Päihdehuollon erityispalvelujen ohella entistä enemmän päihdeongelmaisia hoidetaan 
sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalveluissa, joita ovat sosiaalitoimistot ja lastensuojelu, 
mielenterveystoimistot, terveyskeskusten vastaanotot ja vuodeosastot, sairaalat ja 
psykiatriset sairaalat. Suomalaisessa järjestelmässä korostetaankin, että pelkät 
hoitotoimet eivät ole useinkaan riittäviä, vaan päihdeongelmaista tulee tarvittaessa 
auttaa ratkaisemaan myös toimeentuloon, asumiseen ja työhön liittyviä ongelmia. 
 
Päihdetyön kehittämistä varten on luotu päihdehuollon palvelujen laatusuositukset ja 
käypä hoito -suositukset.  Huumehoitopalvelujen kehittämislinjassa on painottunut 
matalan kynnyksen palvelujen kehittäminen ja tähän liittyvä koulutus. Ensimmäinen 
huumausaineiden käyttäjin pistosvälineiden vaihtoon tarkoitettu terveysneuvontapiste 
perustettiin Suomessa vuonna 1997 ja ylläpito- sekä korvaushoito tulivat viralliseksi 
osaksi päihdepalvelujärjestelmää vuonna 2000. Erityisen vaikeahoitoisia (kaksois- tai 
kolmoisdiagnoosipotilaat) pyritään hoitamaan keskitetysti erityispalveluyksiköissä. 
Tarkoituksena on saada huumeongelmaiset mahdollisimman aikaisessa vaiheessa 
hoitojärjestelmän piiriin.  
 
Suomalainen sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen on hajautettu kunnille, mutta 
paikallishallinnolta puuttuvat sellaiset seurantajärjestelmät, jolla asiakasryhmäkohtaisia 
hyvinvointivajeita ja palvelutarpeita olisi mahdollista tunnistaa. Erityisesti huono-
osaisimmilla päihdeasiakkailla on kasvanut riski jäädä palveluverkon ulottumattomiin. 
Päihdepalvelujen asiakasmäärät eivät ole johdonmukaisesti lisääntyneet, vaan 
pidentyneet hoitojaksot viestivät huonokuntoisemmista asiakkaista ja päihteiden 
sekakäytöstä (Kaukonen 2005).  
 
Vuosituhannen vaihteen jälkeen tilanne huumehoidossa on tasaantunut. Esimerkiksi 
terveysneuvontatoiminta ja lääkehoidon asema ovat vakiintuneet. Opiaattiriippuvaisten 
korvaus- ja ylläpitohoitoa ollaan siirtämässä aiempaa enemmän terveyskeskuksiin. 
Päihdepalvelujärjestelmä on uuden haasteen edessä, kun resursseja joudutaan 
jakamaan lisääntyneen alkoholin käytön aiheuttamien haittojen ja huumehoidon 
kesken.  
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5.1 Huumehoidon hoitojärjestelmät 
 
Hoitopalvelujen saatavuus 
Vuonna 2004 järjestetyn kuntien peruspalvelujen kartoituksen mukaan kunnissa33 
ympärivuorokautinen huumausaineiden vieroitushoito järjestettiin useimmiten 
kuntoutuslaitoksissa, katkaisuhoitoasemilla tai erikoissairaanhoidossa. Kolmannes 
kunnista ilmoitti, ettei huumeongelmaisten avomuotoista vieroitushoitoa järjestetty 
lainkaan ja neljännes kunnista ei järjestänyt sitä laitosmuotoisena.  Mahdollisuus 
huumeneulojen ja ruiskujen jakeluun oli 30 %:lla kunnista. Oman kunnan alueella näitä 
palveluja järjesti vain noin 10 % vastanneista kunnista. Opiaattiriippuvaisten korvaus- ja 
ylläpitohoidon järjestämisestä oli sopinut noin kaksi kolmasosaa. Lähes puolet kunnista 
raportoi, ettei korvaushoitoon ilmennyt tarvetta.  (SM 2005.) Huumeiden 
ongelmakäyttäjien hoitoon pääsy oli näin monissa kunnissa epävarmaa.  
 
Kuussaaren (2006) mukaan myös huumetyöntekijöillä on paljon hoitojärjestelmää 
koskevaa epävarmuutta. Työntekijät eivät aina tiedä, missä ja millä tavalla 
huumeidenkäyttäjiä esimerkiksi omassa kunnassa hoidetaan. Epävarmuus saattaa 
myös kertoa muutoksesta, jossa huumehoidon järjestelmä on.  
 
Helsingissä päihdehuollon palvelujärjestelmä koostuu sosiaali- ja terveystoimen 
peruspalveluista (sosiaaliasemat, terveysasemat, perhekeskukset), 
päivystyspalveluista (sosiaalipäivystys, päivystävä huumepoliklinikka, päivystävät 
sairaalat), sosiaaliviraston erityispalveluista (A-klinikat, nuorisoasemat, 
katkaisuhoitoasemat, kuntoutuskeskukset) ja terveysviraston erityispalveluista. 
(päihdepsykiatria, terveysneuvontapisteet, HIV-positiivisten erityispalvelut) Lisäksi 
järjestelmään kuuluu muita erityispalveluja (palveluasuminen, päivätoiminta, 
opioidiriippuvaisten korvaus- ja ylläpitohoito) ja kohdennetuja palveluja 
(maahanmuuttajille, vammaisille, vangeille, odottaville äideille). (Fabritius 2007.) 
  
Helsingissä huumeongelman vuoksi vieroitushoitoon pääsee periaatteessa muutaman 
päivän, korkeintaan kahden viikon sisällä ja päivystysvastaanotolle pääsee heti. 
Erityisesti opioidiriippuvaisten korvaus- tai ylläpitohoidossa on tällä hetkellä 400 
asiakasta, mutta tarve on vähintään 450 ja hoitoon pääsyn jonotusaika on yli puoli 
vuotta. Terveysneuvontapisteissä arvioidaan asioivan vuodessa noin 7000 asiakasta. 
(Fabritius 2007.) 
 
Huumeiden käyttäjien lääkehoitojen lisääntyminen on aiheuttanut ennen sosiaalisiksi 
ongelmiksi määriteltyjen päihdeongelmien medikalisoitumisen ja siirtymisen entistä 
enemmän terveydenhuollon piiriin. Tämä näkemys tulee esiin myös päihdehuollon 
sosiaalityön asemaa koskevassa tutkimuksessa, jossa päihdehuollossa 
työskentelevien pelkona oli, että sosiaalialan ja terveydenhuollon yhteistyön 
lisääntyessä sosiaalityötä aletaan määritellä ja tulkita enenevässä määrin 
terveydenhuollon tavoitteista käsin. (Laitila-Ukkola 2005.) 
 
 
Palvelujen järjestäminen vaikeasti päihdeongelmaisille 
 
Keskeistä päihdeongelmaisten hoidossa on, että asiakkaiden ongelmat ja 
palvelujärjestelmän tarjonta kohtaavat toisensa. Hoidon pääsyn kynnyksistä 
                                                 
33 On syytä muistaa, että kaksi kolmesta Suomen 432 kunnista on pieniä, alle 7000 asukkaiden kuntia, joissa asuu 
yhteensä alle viidennes koko maan väestöstä ja joissa vain 5 %:ssa oli A-klinikoita tai vastaavia yksiköitä. 
Päihdepalvelujen laatusuositusten mukaan alle 20 000 asukkaan kunnissa ei ole tarkoituksenmukaista järjestää 
päihdehuollon erityispalveluja paikallisesti vaan esimerkiksi seutuyhteistyönä. On myös arvioitu, ette huumehoidon 
erityispalveluja ole mielekästä järjestää yksinään kuin yli 100 000 asukkaan kunnissa. (Inkeroinen ym. 2006.) 
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vaikeimmiksi osoittautuvat jonot palveluihin, sekä peruspalveluissa tiedon ja taidon 
puute ja kielteiset asenteet päihdeongelmaisiin, ja erityispalveluissa paikkojen fyysinen 
etäisyys. Vaikeasti ongelmaisten tavoittaminen päihdepalveluihin edellyttää usein 
palvelujen viemistä asiakkaiden lähelle mahdollisimman matalakynnyksisessä 
muodossa. Monille vahvasti syrjäytyneille erityisen hyödyllisiä olisivat vähemmän 
tavoitteelliset hoito-ohjelmat ja tuetun asumisen palvelut. (SM 2005; Mäkelä ym. 2005.)  

Sanna Väyrysen (2007) tutkimuksen mukaan huumeisiin kiinnijääminen aiheuttaa 
erityisesti naisille irrallisuutta itsestä, omasta sukupuolesta ja valtakulttuurista.34 
Huumekuviot ovat varsin miesvaltaisia, sillä vain noin viidennes käyttäjistä on naisia. 
Myös avo- ja laitoskuntoutuksessa olevien naisten osuus on pienempi kuin miesten: 
uusista asiakkaista heitä on noin kolmannes. Huumeisiin kiinnijääminen merkitseekin 
naisille usein elämistä huumeita käyttävien miesten joukossa, toisinaan myös miesten 
ehdoilla. 

Huumekuvioissa tapahtunut ruumiillinen väkivalta tai hyväksikäyttö aiheuttaa häpeää ja 
siirtyy osaksi naisten sukupuoli-identiteettiä. Tämä asettaa yhteiskunnalle haasteen 
kehittää naisille omia kuntoutusmuotoja ja -paikkoja, joissa huomioidaan naisten 
erityisasema ja -tarpeet. Leimautumisen ja häpeän voittamiseksi nuoret naiset 
tarvitsevatkin kokonaisvaltaista tukea sekä oikeanlaista asenneilmapiiriä niin 
palvelujärjestelmässä kuin arjen sosiaalisissa verkostoissa. (Väyrynen 2007.)  

Raskaana olevan päihdeongelmaisen naisen erityisongelmia on tarkasteltu HYKSin 
Naistenklinikalla jo vuodesta 1983. Vuoden 2002 elokuussa luotiin tehostettu 
hoitomalli, jossa sairaalan äitiyspoliklinikalla on huume, alkoholi ja lääkkeet (HAL) -
poliklinikan oma hoitotiimi, joka vastaa päihdepotilaiden hoidosta. Marraskuun loppuun 
2005 mennessä on hoidettu 312 raskaana olevaa huumeriippuvaista.  Potilaat käyvät 
poliklinikalla 1-4 viikon välein omahoitajan ja -lääkärin vastaanotolla raskauden 
seurannassa sekä saamassa psykososiaalista tukea huumeista vieroittamiseen ja 
elämän perusasioiden järjestämiseen. (Halmesmäki ym. 2007.) (Ks. myös luku 7.4) 

Tutkimuksessa todettiin että, raskaana olevan naisen ja äidin päihdeongelmaan liittyvä 
häpeä ja lastensuojelun pelko saattavat estää asianmukaisen avun hakemisen.35 Siksi 
hoidosta olisi tehtävä mahdollisimman helposti saavutettavaa. Monet potilaat ovat 
myös kokeneet somaattisen hoitopaikan vähemmän leimaavana kuin esim. päihde- tai 
psykiatrisen hoitopaikan. (Halmesmäki ym. 2007)  

Hoitoprosessin osana ensikäynnillä tarkistetaan raskauden kesto sekä äidin fyysiset, 
psyykkiset ja sosiaaliset riskitekijät laajalla strukturoidulla haastattelulla. Jos raskaus on 
ei-toivottu, naisen päihdeongelma laaja-alainen ja elämäntilanne erityisen vaikea tai 
psyykkinen ja fyysinen terveys heikot, hänelle kerrotaan myös raskauden keskeytyksen 
mahdollisuudesta. Potilasta kannustetaan päihteettömyyteen ja päihdehoitoon 
motivoivan haastattelun keinoin. Kätilön vastaanotolla käydään hoitokeskusteluja ja 
seurataan sikiön vointia. Potilaat osallistuvat vapaaehtoisiin sikiön ultraääniseulontoihin 
12.–13. ja 18.–20. raskausviikoilla. Sen jälkeen raskautta seurataan yksilöllisesti 
lääketieteellisen tarpeen mukaan vähintään neljän viikon välein lääkärin ja hoitajan 
vastaanotoilla viikoittain. (Halmesmäki ym. 2007.)  

                                                 
34 Tutkimus pohjautuu viidentoista 17–27-vuotiaan huumeita käyttäneen nuoren naisen haastatteluun. Kaikki 
tutkimuksen naiset ovat olleet huumeiden käytön vuoksi joko avo- tai laitoskuntoutuksessa tai molemmissa. 
35 Päihdepotilaista 32 % oli käyttänyt huumeita suonensisäisesti myös raskauden aikana, 43 %:lla oli pääasiallisena 
päihteenä opiaatit tai amfetamiini ja 105 (33 %) synnyttäjää oli puhtaasti opiaattien käyttäjiä. Heistä 29 (28 %) oli jo 
ennen raskautta muussa hoitopaikassa buprenorfiini- tai metadonikorvaushoidossa tai buprenorfiinivieroituksessa. 
Naistenklinikalla aloitettiin buprenorfiinikorvaus- tai vieroitushoito 22 (21 %) naiselle.  Hepatiitti C oli 47 %:lla potilaista.  
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Tutkimuksen mukaan raskaudet ja synnytykset menivät pääsääntöisesti hyvin, mutta 
lapsilla oli runsaasti sairaalahoitoa pidentäviä vieroitusoireita. Potilaat arvioitiin 
lastensuojelutarpeen suhteen. Vain keskimäärin yksi kymmenestä lapsesta voitiin 
kotiuttaa ilman tukitoimia. Puolet lapsista kotiutettiin avohuollon tukitoimin, 11 % 
sijoitettiin, 4 % otettiin huostaan ja yksi lapsi annettiin adoptioon.(Halmesmäki ym. 
2007.)  

Parhaat hoitotulokset saavutettiin raskauden seurannan ja päihdehoidon 
yhdistämisellä. Näin saatiin varhain yhteys lastensuojeluviranomaisiin, ja myös 
päihdehoidon jatkohoitopaikan etsiminen nopeutui. Synnytyksen jälkitarkastus ja 
raskaudenehkäisyn järjestäminen suunniteltiin jo synnytyssairaalassa. Potilasryhmä on 
hyvin liikkuva: he muuttavat useasti, ja neuvola saattaa vaihtua parikin kertaa 
raskauden aikana. He saattavat olla välillä vankilassa tai hakeutua päihdehoitoon 
toiselle paikkakunnalle, joten oli tarpeen, että raskauteen liittyvä seuranta on 
koordinoituna yhdessä paikassa. Potilaiden käyttämää lääkitystä pystytään näin myös 
paremmin seuraamaan. (Halmesmäki ym. 2007.) 

Vuonna 2006 arvioitiin perhekohtaisen päihdetyön laajuutta ja malleja Suomessa 
(Mäkelä ym. 2006). Suurimmassa hoitoa ja kuntoutustyötä tuottavassa järjestössä, A-
klinikkasäätiössä kohdattiin yli 30 000 päihdeongelmaista ja heidän läheistään. 
Yhteiskäyntien osuus kaikista käynneistä on 6 prosenttia ja ryhmäkäyntien 15 
prosenttia. Asiakkaiden enemmistöltä puuttuvat elämän keskeiset kiinnekohdat: perhe, 
ihmissuhteet, työ ja koulutus sekä elämän tavoitteet ja päämäärät. Yli 60 prosenttia 
palvelujen käyttäjistä elää yksinäisinä, perheiden ulkopuolella ja työelämän 
ulkopuolella. 
 
Yksikköihin suunnatusta kyselystä kertyi yhteensä 22 kyselyvastausta ja 25 kuvausta 
yksikössä käytössä olevista perhekeskeisen työn malleista. Neljäntoista yksikön 
toimintasuunnitelmissa on mainintoja perheterapiasta, perhetyöstä, 
perheorientaatiosta, naisten tai äitien päihdeongelmista tai lapsinäkökulmasta. 
Erityistason koulutuksen suorittaneita oli lähetettyjen vastausten mukaan yhteensä 
13:sta eri yksiköstä. Myös usean yksikön esitteissä on maininta perhetyöstä. Kuitenkin 
vain kolmessa yksikössä perhetyö on yhtenä vuoden 2006 painopistealueena ja vain 
kolmen yksikön kuntien kanssa tehtävissä ostopalvelusopimuksessa on maininta 
perhetyöstä: perheneuvolapalvelut, perheterapia hoitomuotona sekä perhetapaamiset 
laitoshoidossa olevan nuoren perheelle. (Mäkelä ym. 2006.).   
 
Tutkimus kartoitti perhekeskeisen työ lähtökohtia ja kehittämistavoitteita. Lähimmän 
aikavälin tavoitteiksi esitettiin neljä ehdotusta: (1) Kysytään kaikilta hoitoon tulevilta, 
onko heillä alaikäisiä lapsia, ja otetaan heidän olemassaolonsa huomioon 
hoitosuunnitelmaa tehtäessä. (2) Sisällytetään perherakenteen, sukupuun ja/tai 
verkostokartan laatiminen uuden asiakkaan hoidon alkuvaiheen tietoihin, jos se on 
mahdollista. (3) Suositellaan perheelliselle asiakkaalle ainakin yhden perhetapaamisen 
järjestämistä, jos tähän on mahdollisuuksia. (4) Selvitetään perhekeskeisen 
koulutuksen ja työnohjauksen mahdollisuuksia ja tukiaineistoja perhekeskeiseen 
työhön. (Mäkelä ym. 2006.) 
 
Asiakastyyppinä huono-osaisimmat päihdeongelmaiset eivät Törmän ja Huotarin 
(2005b) mukaan sovi alkoholiongelmaisille, huumeongelmaisille tai 
mielenterveysongelmaisille tarkoitettuihin eriytyneihin yksiköihin. He ovat joko täysin 
muiden palvelujen ulkopuolella tai palvelujen suurkuluttajia, jotka ovat välillä 
päihdehuollon kuntoutuksessa, välillä vankilassa ja terveydenhuollon poliklinikoilla 
palatakseen taas kadulle. Ongelmaisimpia ovat kaksoisdiagnoosipotilaat, jotka olisivat 
selvästi psykiatristen hoitojen tarpeessa, mutta joihin päihdeongelmaiset eivät juuri 
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pääse. Mielenterveysongelma jää hoitamatta ja asiakkaiden itselääkitys huumeilla ja 
rauhoittavilla lääkkeillä jatkuu.   
 
Koska ongelmalliset eivät jaksa kiinnittyä normaalihoitoon tai sitoutua sen vaatimuksiin,  
asiakkaille erityisen hyödyllisiä olisivat vähemmän tavoitteelliset hoito-ohjelmat ja 
tuetun asumisen palvelut. Koko hoitoketjun kytkeminen yhteen niin, että 
hoitojärjestelmässä voi edetä joustavasti omien tarpeiden ja voimavarojen mukaisesti 
olisi moniongelmaisten asiakkaiden kannalta erityisen tärkeää. Palvelut naisasiakkaille 
olisivat myös tärkeitä, sillä he ovat erityisen ongelmaisia miesvaltaisissa 
hoitopalveluissa ja ovat usein joutuneet rahoittamaan prostituutiolla aineidensa 
hankintaa. Huono-osaisuus ja yhä syvenevä syrjäytyminen on koskettamassa yhä 
enemmän myös nuoria, jotka joutuvat yhä uudelleen palvelujärjestelmän 
"kierrätykseen" ja muuttuvat vähitellen irrallisiksi ja mihinkään kiinnittymättömiksi 
asiakkaiksi.  
 
Terveysneuvontapiste Vinkissä Helsingissä on toteutettu vuodesta 2001 lähtien 
vertaistoimintaa huumeita käyttävien asiakkaiden parissa. Vertaistoimintaa toteutetaan 
kolmella tasolla: vertaistuella, lumipallo-koulutuksella36 ja ns. helppereillä. Helpperit 
suorittavat lumipallo-koulutukset, minkä jälkeen heille räätälöidään henkilökohtaisesti 
työtehtävät, joita he ryhtyvät toteuttamaan terveysneuvontapisteessä tai huumeita 
käyttävien verkostoissa. Helppereiltä ei vaadita päihteettömyyttä. Helpperit jakavat 
terveysneuvontaa muiden huumeiden käyttäjille ja esimerkiksi vaihtavat käyttäjien 
likaisia pistovälineitä puhtaisiin, opettavat pistovälineiden oikeanlaisia hävittämistapoja 
ja jakavat riskikäyttäytymiseen liittyviä esitteitä. (Malin 2006.)37 
 
Helpperien kohtaamaa huumeiden käyttäjien joukkoa yhdistivät usein pelot 
viranomaistahoja kohtaan.  Helpperit toimivatkin tiedon välittäjinä huumeiden käyttäjien 
ja viranomaistahojen välissä ja tuottivat tietoa siitä, millaista elämää huumeiden 
käyttäjien sosiaalisissa verkostoissa eletään. Helppereiden toiminnan tuloksena esiin 
nousi tarve kehittää vertaistoimintaa sellaisille perheellisille huumeiden käyttäjille, jotka 
pelkäävät lastensuojeluviranomaisia. Vertaistoiminnan avulla olisi myös mahdollista 
saada kontakti niihin nuoriin huumeiden käyttäjiin, jotka eivät vielä ole 
terveysneuvontapisteiden asiakkaina. (Malin 2006.) 
 
Päihdehuollon jälkikuntoutus on tarkoitettu tukimuodoksi päihdekuntoutujille, jotka ovat 
toipumassa vakavasta päihderiippuvuudesta. Sen tehtävänä on ensisijaisesti 
sosiaalinen ja ammatillinen kuntoutus. Päihdehuollon jälkikuntoutusta on tarkasteltu 
erään yksikön toimintaa kuvaavassa tutkimuksessa. Tutkimuksen asiakkaiden keski-ikä 
oli 32 vuotta (19–50-vuotiaista). Kaksi kolmesta asiakkaasta oli miehiä.38(Jauhiainen 
2006). Valtaosa (71 %) asiakkaista asui yksin. Huollettavia lapsia oli 37 %:lla 
asiakkaista ja heistä noin neljänneksellä lapsi/lapset asui heidän luonaan. 
Tyypillisimmin yksikön asiakas oli aloittanut riippuvuuteen johtaneen päihteiden 
käyttönsä noin 14 -vuotiaana. Päihteiden käyttö oli alkanut yleensä alkoholikokeiluina 
jo aiemmin. Päihteiden käyttö oli suomalaisille tyypilliseen tapaan monien eri 
päihteiden sekakäyttöä. Ennen kuntoutukseen lähtöä vaikein riippuvuus koettiin 
kehittyneen amfetamiiniin, heroiiniin ja/tai alkoholiin. Säännöllistä päihteiden käyttöä oli 
kestänyt keskimäärin 16 vuotta. Keskimäärin asiakkaat olivat olleet raittiina noin 
vuoden. (Jauhiainen 2006.)  
 

                                                 
36 Lumipallo-toiminnassa paikallistason toimintaan rekrytoidaan huumeita käyttäviä ihmisiä. Vinkin asiakkaita koulutetaan 
tutoreiksi, jotka siirtävät terveysneuvontatietoa ystävä- ja tuttavaverkostoihin. (Malin 2006.) 
37 Malinin (2006) artikkeli perustuu kuudelle helpperille tehtyihin teemahaastatteluihin.  
38 Seuranta-aineisto koostui päihdehuollon jälkikuntoutusyksikön asiakkuuksista, jotka alkoivat 2003 - 2005. Seurannassa oli 
mukana 140 asiakasta. 
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Noin 70 %: lla asiakkaista koulutustaustana on peruskoulu tai keskeytynyt peruskoulu., 
noin viidenneksellä peruskoulutuksen jälkeen hankittu ammattitutkinto ja noin 10 %:lla 
ylioppilastutkinto. Kuntoutujien työhistoria oli katkonainen ja työkokemus vähäistä 
verrattuna samanikäiseen muuhun väestöön. Asiakkaaksi tullessaan kuntoutujat olivat 
olleet yleensä useita vuosia kokonaan pois työelämästä. Asiakkaista asunnottomia oli 
21 % ja tuki- tai asumispalveluyksikössä asuin 24 %. Asiakkaat olivat alkutilanteessa 
yleensä hoidossa A-klinikalla, eri korvaushoitoa tarjoavissa paikoissa tai kuntouttavaa 
laitoshoitoa tarjoavissa hoitopaikoissa. (Jauhiainen 2006.)  
 
Toipumisen edistyessä asunnottomina olevat asiakkaat saivat itsenäisen tukiasunnon. 
Varsinainen tiivis jälkikuntoutustyö alkoi yleensä siirryttäessä laitoskuntoutuksesta 
itsenäiseen asumiseen. Seuranta-aikana asiakkaiden työttömyys väheni (65 -> 29 %) 
ja ammatilliseen koulutukseen sijoittuneiden määrä lisääntyi (11 -> 35 %). Kuitenkaan 
kuntoutujien toimeentulossa ei tapahtunut muutoksia samassa suhteessa kuin he 
sijoittuivat työhön tai koulutukseen. Suurin osa seuratuista kuntoutujista onnistui 
kuitenkin pysymään raittiina seuranta-aikana. (Jauhiainen 2006.)  

 

5.2 Lääkkeetön huumehoito 
 
Turun lasten ja nuorten päihdepoliklinikalla39 käytetään strukturoitua, yksilöllistä 
lyhytinterventio-ohjelmaa, johon sisältyy arviointikäynti ja sen lisäksi 12 käyntiä.40 Hoito-
ohjelmassa kartoitetaan nuoren elämäntilannetta kokonaisvaltaisesti ja yritetään saada 
nuori sitoutumaan hoito-ohjelmaan. Ohjelmassa nuorelle tarjotaan terveysvalistusta 
päihteiden käyttöön liittyvästä riskikäyttäytymisestä. Huumeseulontatestejä tehdään 
satunnaisesti ja tarvittaessa. Nuorta opetetaan itse tunnistamaan päihteiden käyttöön 
liittyviä vaara- ja ongelmatilanteita, ja päihteiden käytön tilalle pyritään löytämään 
vaihtoehtoista toimintaa. Intervention kuluessa nuori asettaa itselleen päihteiden 
käyttöön liittyviä tavoitteita, joiden toteutumista käsitellään analyyttisesti nuoren kanssa 
kannustavassa ilmapiirissä. Varsinaisen hoito-ohjelman loputtua nuori käy 
seurantakäynneillä yhden, kolmen, viiden ja kahdentoista kuukauden kuluttua 
päätöskäynnistä. (Jonsson 2005.) 
 
Vuonna 2004 poliklinikalla olleista ja intervention suunnitellusti läpikäyneistä nuorista 
suurella osalla päihteiden käyttö oli vähentynyt, kun verrattiin päätöskäyntiä edeltävän 
kuukauden tilannetta arviointikäyntiä edeltävään kuukauteen. Verrattaessa 
päätöskäynnin tietoja seurantakäynneiltä saatuihin tietoihin ei päihteiden käyttö 
näyttänyt enää intervention loputtua vähentyvän. Interventio-ohjelmasta saatu palaute 
nuorilta ja heidän vanhemmiltaan on ollut pääsääntöisesti positiivista. (Jonsson 2005.)  
Kalliolan Kisko tarjoaa yhteisöhoitoa rankan päihdehistorian omaaville huumeiden 
käyttäjille.41 Hoito perustuu päihteettömän elämäntavan tavoitteluun ja motivointiin 
elämänikäiseen kasvuun. Seurantatutkimus osoitti, että Kiskolla on tietty status 
huumeiden käyttäjien piireissä. Eräs haastatelluista kertoi viihtyneensä keskitysleirin 

                                                 
39 Lasten ja nuorten päihdepoliklinikka perustettiin vuonna 2003. Hankkeen tarkoituksena oli myös erottaa alaikäisten 
päihdeongelmaisten hoito muusta päihdehoidosta omaksi toiminnakseen, jotta nuoret eivät hoitoon hakeutuessaan 
joutuisi läheiseen kosketukseen pitkään huumeita käyttäneiden ja niitä kaupittelevien aikuisten kanssa 
40 Interventio-ohjelman arviointikäynti ja päätöskäynti on tarkoitettu sekä nuorelle että hänen vanhemmilleen ja 
ohjelman puolivälissä vanhemmille järjestetään oma käynti ilman nuorta, mutta muut käynnit ovat vain nuorelle. Vuonna 
2004 poliklinikalla kävi 127 nuorta, joista 33 oli läpikäynyt koko ohjelman (18 heistä oli arviointikäynnillä kertonut 
käyttäneensä tai kokeilleensa kannabista). Poikien osuus poliklinikalla kävijöistä oli kaksi kolmasosaa. Kaikkien 
kävijöiden keski-ikä oli noin 15,5 vuotta. Suonensisäisiä huumeita käyttäneitä nuoria tuli vuoden aikana esille 7. 
(Jonsson 2005.) 
41 Kalliolan Kisko on yhteisöhoitoa yli 18-vuotiaille huumeiden käyttäjille antava hoitoyksikkö. Tutkimuksessa 
haastateltiin koko henkilökunta (10) sekä 15 hoidossa olevaa oppilasta. Hoidon lopettaneista tehtiin 10 haastattelua ja 
hoidon keskeyttäneistä 5 haastattelua. 
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mainetta kantaneessa Kiskossa, kun taas hoitonsa keskeyttänyt pettyi itseensä, koska 
ei kyennyt suorittamaan arvostamaansa "narkkarien yliopistoa". Hoidon maineella 
saattoi olla merkitystä huumeiden käyttäjien omanarvontunnolle, vaikka haastatteluissa 
tuotiin esiin myös hoidon pehmeä puoli. Kiskon toiminnan arvioinnissa hoitoa koskeva 
palaute oli positiivista. (Heikkilä 2005.) 
 
Yhteisökasvatuksen merkityksestä vaikeasti päihderiippuvaisten narkomaanien 
kuntoutuksessa koskevassa tutkimuksessa (Hännikäinen-Uutela 2004) todettiin, että 
vaikeasti päihderiippuvaisten narkomaanien elämänkulussa yksilön identiteetti ja 
itsetunto kehittyivät toisten samanlaisten huumeiden käyttäjien muodostamassa 
sosiaalisessa kontekstissa42. Vuorovaikutus muun sosiaalisen ympäristön kanssa estyi 
huumeryhmittymään liittymisen myötä. Huumeet voitiin nähdä yksilön 
sosaalistumisvälineenä silloin, kun yksilön identiteetin normaali kehittyminen estyi tai 
hänellä oli poikkeavaa huomion tarvetta sekä huono itsetunto.  
 
Kun yhteisökasvatuksellinen huumekuntoutus tuli sosiaalistumisvälineeksi huumeiden 
käytön sijaan, vertaisryhmän malli vahvisti narkomaanin tietoisuutta asenteiden ja 
käyttäytymisen muutostarpeista. Raittius, sosialisaatio ja oikea elämä olivat 
yhteisökasvatuksellisen huumekuntoutuksen tärkeimmät päämäärät.  Tähän perustui 
yhteisön toiminta-ajatus, jonka mukaan yksilön tuli osallistua kaikkiin yhteisön 
toimintoihin ja sitoutua eri rooleihin sekä ottamaan vastuuta sekä itsestä että omasta 
toiminnastaan. Korostamalla, että yksilö on aina vastuussa teoistaan ja itsestään 
yhteisökasvatuksessa painotettiin myös narkomaanin yksilöllisyyttä. Uusien 
asenteiden, arvojen ja toimintatapojen muutoksen sisäistymisen toivottiin jatkuvan 
yhteisöstä lähdön jälkeen. (Hännikäinen-Uutela 2004.)  
 
Myös Ruisniemi (2006) on tutkinut päihderiippuvuudesta toipuvan minäkuvan muutosta 
yhteisöhoidossa43. Tutkimuksen mukaan yhteisöä käytettiin tietoisesti muutosta 
eteenpäin vievänä tekijänä ja vertaisryhmän merkitys oli tärkeä. Yhteisössä keskeisenä 
toipumisen mallina oli 12 askeleen ohjelma ja kuntoutuksessa olevat sitoutuivat 
säännöllisiin käynteihin AA- ja NA-ryhmissä. Tutkimuksen mukaan haastateltavien 
minäkuva näytti muuttuneen joustavammaksi ja suhtautuminen muihin ihmisiin oli 
muuttunut. Yhteisön antaman palautteen ja toiminnan koettiin auttaneen itseä 
muutoksessa. 
 
Ulla Knuuti (2007) tutki huumeiden käytön lopettaneiden elämäntapaa ja toipumista 
yleisemmällä tasolla.44 Vuosia jatkunut huumeiden käyttö on usein aiheuttanut 
monitahoisia terveydellisiä haittoja sekä ongelmia työssä, koulutuksessa, 
toimeentulossa, asumisessa ja ihmissuhteissa. Menneisyyden vaikutus nykyisyyteen 
tulee esiin kaikilla tasoilla. Huumeriippuvuudesta toipumista tarkasteltaessa nousee 
esiin useita kilpailevia selityksiä yksilössä tapahtuvista muutoksista. Ne, joilla on 
parhaillaan hoitokontakti, kokevat sen tukevan heitä. Perheellä ja läheisillä on suuri 
merkitys raittiuden ylläpidossa. Varsin suuressa asemassa haastateltavien elämässä 
ovat myös vertaisryhmät. 
 
Tutkimuksessa ilmenee myös, kuinka yhteiskunnallinen ilmapiiri ja poliittiset päätökset 
eivät ole aina kuntoutumismahdollisuuksia tukevia. Valtavirtaan kuuluvilla on usein 
                                                 
42 Yhteisöön tuli vuoden 1999 loppuun mennessä yhteensä 15 naista ja 28 miestä, eli yhteensä 43 oppilaista. 
Kuntoutuksesta lähti 32 oppilasta. Tutkija tarkasteli koko aineistosta narkomaanien elämänkulkua ja lapsuuden 
sosialisaatioprosesseja ja hoitoon jääneiden 11 osalta lisäksi yhteisökasvatuksellista sosialisaatioprosessia. Tutkimuksesta 
on tekeillä myös seuranta, jossa tarkastellaan oppilaiden tilannetta 1-5 -vuoden kuluttua yhteisöstä vapautumisen jälkeen.  
43 Haastatteluaineisto koostui kymmeneen asiakkaan haastatteluista, jotka oli tehty vuoden mittaisen yhteisökuntoutuksen 
alussa ja lopussa sekä 1–2 vuotta kuntoutuksesta lähdön jälkeen. (Ruisniemi 2006.) 
44 Tutkimuksessa on haastateltu 32 henkilöä, joilla kaikilla on menneisyydessään ollut vakava huumeongelma, mutta he 
ovat tutkimuksentekohetkellä olleet vähintään vuoden käyttämättä laittomia huumausaineita. 
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huono erilaisuuden sietokyky. Entisenä narkomaanina joutuu kohtaamaan 
halveksuntaa ja epäluuloja. Tasavertaiseksi kansalaiseksi on asenteellisesti pitkä 
matka. Yhteiskunnan eri instanssit eivät aina ymmärrä huumeongelmaan liittyvää 
problematiikkaa, eivätkä ne ole aina toipumiskulttuuria suosivia. (Knuuti 2007.)  
 
Tutkimus kertoo, kuinka riittävä etäisyys akuutista päihteiden käytöstä on edellytys 
toipumisen käynnistymiselle, mutta päihteettömyys ei vielä sinällään kerro mitään 
varsinaisesta toipumisesta. Päihderiippuvuuteen liittyvä sisäistetyn poikkeavuuden 
kokemuksesta vapautuminen on tärkeä tyytyväisen raittiuden perusta. Optimistinen 
suhtautuminen tulevaisuuteen ja uutta elämäntapaa ylläpitävä ja tukeva 
toipumiskulttuuri korostuvat tällöin arkielämään valmistavana keskeisinä tekijöinä 
(Knuuti 2007.) 
  

5.3 Korvaus- ja ylläpitohoito 
 
Huumehoidon tietojärjestelmässä vuonna 2006 mukana olleista, ensisijaisesti 
opiaattien vuoksi hoitoon hakeutuneista kaikkiaan neljänneksellä oli hoitomuotona 
opiaattiriippuvaisille tarkoitettu lääkkeellinen avo- tai laitoshoito. Osuus oli samaa 
luokkaa kuin edellisvuotena, mutta selvästi suurempi kuin vuonna 2004 (19 %). 
Tietojärjestelmän mukaan opiaattiriippuvaisten lääkehoidossa käytetyistä lääkeaineista 
buprenorfiini (70 %) oli yleisempi kuin metadoni (26 %). Vuoden sisällä metadonin 
osuus oli kuitenkin lähes kaksinkertaistunut edellisvuodesta. Lääkehoidossa käytetystä 
buprenorfiinista 61 % sisälsi buprenorfiinin lisäksi naloksonia. (Kuussaari & Ruuth 
2007.)  
 
Suomessa korvaus- ja ylläpitohoidossa arvioidaan olevan noin 1000 asiakasta, joista 
noin 450 on käyttänyt korvauslääkityksessä buprenorfiinin ja naloksonin 
yhteisvalmistetta, 150 buprenorfiinia ja 530 metadonia. Kaikkiaan arvioitiin, että 
korvaushoidossa olisi noin 13 % huumehoito-ohjelmien asiakaskunnasta ja 
korvaushoitoon pääsyn jonotusaika olisi noin 6-12 kuukautta. (Alho 2007.) 
 
Sosiaali- ja terveysministeriö teki elokuussa 2006 selvityksen ympärivuorokautisen 
katkaisu- ja vieroitushoidon saatavuudesta.45 Kartoitus keskittyi suurimpien 
kaupunkimaisten kuntien tilanteeseen, joten sen perusteella ei voi tehdä koko maata 
koskevia johtopäätöksiä. Yleisimmin jonotusaika tarkastelluissa yksikössä vaihteli 
huumevieroitushoidossa viikosta kolmeen viikkoon. Hoitojaksojen pituudet vaihtelivat 
tarkastelluissa yksiköissä yhdestä vuorokaudesta neljään viikkoon. Useimmat vastaajat 
eivät olleet havainneet jonojen pituudessa tai asiakasmäärissä muutoksia. Lähes 
säännönmukaisesti vastaajat kuitenkin kertoivat asiakkaiden fyysisen kunnon 
heikentyneen viime vuosina. Asiakasryhmien koostumus oli useimmilla paikkakunnilla 
pysynyt entisellään. (Renko & Vuorinen 2006.) 
 
Vorma ym. (2005) tutkivat Hyksin päihdepsykiatrian yksikössä vuosina 2000–2002  
toteutettua korvaushoitoa, hoidossa pysymistä, päihteiden käyttöä hoidon aikana, 
sosiaalista kuntoutumista ja psykiatrista samanaikaissairastavuutta.46 Potilaat pysyivät 

                                                 
45 Selvitys pohjautuu puhelinhaastatteluihin, joiden kohteena oli 15 laitoskatkaisu- tai laitosvieroitushoitoa tarjoavaa yksikköä 
kymmenessä Suomen suurimmassa, yli 75 000 asukkaan kaupungissa. Selvityksen tulokset eivät perustu virallisiin 
tilastoihin, vaan ennemminkin varauskirjan mukaisiin tietoihin tarkasteluajankohtana ja toisaalta haastateltujen subjektiivisiin 
käsityksiin esimerkiksi kysynnän muutoksista.  
46 Tutkimukseen otettiin mukaan kaikki vuosien 2000–2002 aikana Hyksin korvaushoitopoliklinikalla (nyk. 
opioidiriippuvuuspoliklinikka) opioidikorvaushoidon aloittaneet potilaat. Tutkimusjakson aikana aloitettiin 70 uutta hoitojaksoa. 
Yksi henkilö aloitti hoidon tällä aikavälillä kahdesti. Tutkimus tehtiin takautuvasti sairauskertomustietojen perusteella. Kaikki 
tarkastellut potilaat olivat metadonikorvaushoidossa. (Vorma ym. 2005.) 
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hoidossa hyvin, sillä 94 % oli hoidon piirissä vielä vuoden kuluttua hoidon 
aloittamisesta. Opioidien päihdekäyttö väheni tutkituilla niin, että vähintään 1,5 vuotta 
hoidossa olleista korvaushoitopotilaista 75 %:lla ei esiintynyt lainkaan ylimääräisten 
opioidien käyttöä viimeisen vuoden aikana. Vaikka lähes kaikki potilaat olivat 
hoitoontulovaiheessa päihteiden sekakäyttäjiä, hoidon myötä muiden 
päihderiippuvuuksien osuus väheni selvästi. Seurannan aikana osa potilaista palasi 
takaisin aktiiviseen työelämään, mutta useampia potilaita siirtyi sairauslomalle tai 
eläkkeelle. Potilaat tulivat hoidon aikana lääketieteellisesti arvioiduksi ja sitä kautta 
aikaisempaa asianmukaisemman toimeentulojärjestelmän piiriin.  
 
Opioidikorvaus- ja ylläpitohoitoon 2000–2002 päässeiden, pääkaupunkiseudun 
ulkopuolelle sijoittuneiden asiakkaiden hoitoedellytyksiä kuvaavassa tutkimuksessa 
ilmeni asiakkaiden olleen monin tavoin moniongelmaisia. (Veide ym. 2007.)47 
Asiakkaita oli arviointiaikana 34, josta 7 jäi tutkimuksen ulkopuolelle puuttuvien tietojen 
vuoksi. Asiakkaista 18 oli alle 25-vuotiatia, 15 naimatonta ja 13 ilman 
ammattikoulutusta. Kaikki asiakkaat olivat tuetun toimeentulon piirissä ja he olivat 
velkaantuneita, 15 odotti oikeudenkäyntiä. Heillä oli huono koulutustaso, työttömyyttä, 
velkoja ja rikollisuutta. Mielenterveysongelmien lisäksi heillä esiintyi usein somaattista 
oireilua, itsemurhayrityksiä sekä C-hepatiittia. Yleisin käytössä ollut opioidi oli 
buprenorfiini ja sekakäyttö oli yleistä. Tutkimuksessa vuoden seuranta-aikana korvaus- 
ja ylläpitohoidossa pysyi 70 % potilaista. Hoidossa pysymistä ennustavia tekijöitä olivat 
korkeampi ikä, naissukupuoli, korkeampi koulutustaso sekä hyvä hoitomotivaatio.   
 
Noin 35 000 asukkaan Nurmijärven kunnassa Etelä-Suomessa tutkittiin korvaushoidon 
niveltymistä perusterveydenhuollon terveyskeskushoitoon.48 Arvion keskeisimmäksi 
päätelmäksi nousi, että terveyskeskuksissa on mahdollista hoitaa opioidiriippuvaisia 
korvaavien lääkkeiden ja psykososiaalisen tuen avulla. Hoidon tulee perustua riittävään 
asiantuntemukseen ja resursointiin. Myös tehokas turvajärjestelmä on tarpeen 
murtojen ja varkauksien estämiseksi, vaikka opioidiriippuvaisten potilaiden aiheuttamat 
häiriöt henkilökunnalle ja toisille terveyskeskuspotilaille olivat vähäisiä. (Halmeaho & 
Nuorvala 2005.)  
 
Korvaushoidon hallinnollista siirtoa on kokeiltu asunnottomien päiväkeskustoimintaan. 
Ratkaisun seurannassa tehtiin samantyyppisiä havaintoja ja johtopäätöksiä kun edellä 
kuvatussa tutkimuksessa. Tiukat säännöt, joiden sisällä kuitenkin pyritään 
toteuttamaan yksilöllisyyttä, ovat työn ehdoton edellytys. Asiakaslähtöisyydestä 
huolimatta asiakas ei voi määritellä hoitonsa sisältöä muun muassa seuloja ja 
lääkityksensä määrää, sillä viime kädessä hoidosta vastaa henkilökunta. (Forssén 
2005.)  
 
Katkaisu- ja vieroitushoitoasiakkaiden hoidontarpeen painopisteet ovat usein 
psykososiaalisen kuntoutuksen alueella (Makkonen 2005)49. A-klinikkasäätiö on tutkinut 
pääkaupunkiseudulla korvaushoidossa olevien asiakkaiden psykososiaalista 
kuntoutumista sekä sitä ehkäiseviä ja tukevia tekijöitä OHJAT-projektissa50 (Harju-
Koskelin 2006). Korvaushoitoasiakkaiden psykososiaalisen kuntoutuksen kannalta yksi 
suurimmista haasteista oli työllistyminen, sillä pitkäaikaistyöttömiä oli 80 % asiakkaista. 
Myös asiakkaiden velkatilanne ja rikollisuus aiheuttivat ongelmia. Rikollisen 

                                                 
47 Vrt. luku 4.2. 
48 Korvaushoito aloitettiin Nurmijärven terveyskeskuksessa vuonna 1998 ja kevääseen 2002 mennessä terveyskeskuksessa 
oli hoidettu 13 opioidiriippuvaista. Kevääseen 2004 mennessä hoidossa oli ollut 30 potilasta. Toiminnan arviointi perustui 
27:ään kunnan avainhenkilön haastatteluun. Aineisto kerättiin vuosina 2003–2004. (Halmeaho & Nuorvala 2005.) 
49 Raportissa arvioitiin katkaisu- ja vieroitushoidon nykytilaa ja kehittämistarpeita Etelä-Savossa ja Pohjois-Karjalassa.  
50 Tutkimus on toteutettu haastattelemalla pääkaupunkiseudun korvaushoitoyksiköissä puolesta vuodesta vuoteen hoidossa 
olleita asiakkaita puolen vuoden välein ja keräämällä tietoa lomakkeilla. Tutkimuksessa tavoitettiin 60 
opiaattikorvaushoidossa olevaa asiakasta.  
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elämäntavan jäänteitä oli vielä monilla asiakkaista, ja 40 % haastatelluista oli tehnyt 
rikoksia51 hoitojakson aikana.  
 
Malinin, Holopaisen & Tourusen mukaan buprenorfiinikorvaushoitoa suunniteltaessa 
tulisi ottaa paremmin huomioon buprenorfiinin käyttäjien omiin kokemuksiin perustuva 
tieto. (Malin ym. 2006.)52 Käyttäjien osallistaminen ja heidän asiantuntijuutensa 
tunnustaminen buprenorfiinin käyttöön liittyvissä asioissa voisivat tutkijoiden mukaan 
avata uusia ovia korvaushoitojen toteuttamiselle.  

Päihderiippuvuutta on näihin päiviin asti käsitelty länsimaisissa yhteiskunnissa lähinnä 
moraaliin ja tahtoon liittyvänä kysymyksenä. (Weckroth 2006.)53 Tällöin toipumista 
luonnehtii moraalisen yhteisön avulla tapahtuva kilvoittelu omia pakonomaisia himoja 
vastaan. Riippuvuutta on kutsuttu sairaudeksi, mutta se ei ole saanut samanlaista 
oikeudellista tai sosiaalista asemaa kuin muut elintapoihin liittyvät terveydelliset 
ongelmat, esimerkiksi verisuoni- ja sydänsairaudet. Opiaattien käyttäjien 
korvaushoidon taustaideologiana on kuitenkin yritys määritellä uudelleen 
päihderiippuvuus neurobiologisena sairautena ja tasavertaistaa huumeiden käyttäjät 
muiden terveyspalveluiden kuluttajien kanssa. Korvaushoito ja siihen liittyvä 
medikalisointi merkitsevät yritystä yksilöllistää tulkintakehys päihderiippuvuuden 
hoidossa.  

Korvaushoidossa käytetään huumehoidolle tyypillistä jaottelua huumeiden käyttäjien 
”kamamaailmaan” ja ”normaalien” ihmisten maailmaan.  Kuvainnollisesti huumehoito 
lupaa siirtää halukkaat kamamaailmasta normaalien puolelle menetelmiensä, kuten 
korvaavan lääkkeen avulla. Erottelu saattaakin kuitenkin pidentää asiakkaan 
kuljettavaksi hahmottuvaa matkaa korostamalla huumeiden käyttäjien 
marginalisoitumista. Joka tapauksessa korvaushoito haastaa vakiintuneet ajattelutavat 
ja pakottaa huumehoidon toimijat etsimään uudenlaisia toimintatapoja. (Weckroth 
2006.)  

Koska Weckrothin tutkimuksen haastatteluajankohta rajoittui vuosiin 2001–2002,  
suurin osa asiakkaista oli aloittanut opiaattien käytön heroiinilla. Näin buprenorfiinin 
käyttö osoittautui haastatteluissa heille erityisen ongelmalliseksi sen kaksinaisen, 
hoitoon ja ongelmakäyttöön liittyvän luonteen vuoksi. Myös samassa hoitolaitoksessa 
käytettyjen eri hoitomuotojen erot korostuivat asiakkaille eri päämäärinä 
Korvaushoidossa korostui lääkehoidon myönteinen vaikutus vieroitusoireisiin ja sen 
positiivinen vaikutus elämänmuutokseen, kun taas vieroitushoidossa olevien 
keskuudessa painotettiin lääkehoidon negatiivisia vaikutuksia oman elämänsä 
hallintakyvyn ja elämäntavan muutoksen kannalta. Näin myös asiakkaiden päämäärien 
eroavuus korosti hoidossa olevien käsitysten eroja haittojen vähentämisen ja 
huumeiden käytön ehkäisyn osalta.54 (Weckroth 2007.) Ilmiö heijastaa osaltaan 
suomalalaisen huumepolitiikan kahtiajakautunutta luonnetta.55 

Korvaushoito liitetään yleisesti opiaattien käyttäjien hoitoon. Amfetamiiniriippuvaisille ei 
ole olemassa spesifistä vieroitus- tai korvaushoitolääkitystä. Vuonna 2004 
käynnistettiin amfetamiiniriippuvaisten lääkehoitotutkimus "Aripipratsoli ja 

                                                 
51 Rikollista toimintaa kysyttäessä suljettiin pois huumeiden käyttörikokset.  
52 Malinin ym. (2006) tutkimus perustui kahdentoista buprenorfiinin ongelmakäyttäjän haastatteluihin, jotka toteutettiin 
teemahaastatteluina Helsingin terveysneuvontapiste Vinkissä ja Järvenpään sosiaalisairaalassa.  
53 Tutkimus perustui etnografiseen tutkimusotteeseen ja sisälsi yhdessä huumehoitolaitoksessa asiakkaille kerran 
kuussa pidetyt keskusteluryhmät, toiminnan osallistuva havainnointi sekä koko hoitohenkilökunnan (10)  ja 10 asiakkaan  
teemahaastattelut vuosina 2001-2002.  
54 Tässä lisäselvityksessä aineistona oli 10 temaattista asiakashaastattelua Weckrothin perustutkimuksen aineistosta 
(Weckroth 2006) 
55 Vrt. luku 1.2. huumausainepolitiikan arviointi. 
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metyylifenidaatti amfetamiiniriippuvuuden hoidossa: satunnaistettu, placebo -
kontrolloitu kaksoissokkotutkimus". (Tiihonen ym. 2006.)56 Tutkimus on 
maailmanlaajuisesti ensimmäinen lääkehoitotutkimus amfetamiinista, joka tehtiin 
lumelääkkeen avulla niin sanottuna satunnaistettuna tutkimuksena. Kohteena olivat 
keskimäärin yli 10 vuoden ajan amfetamiinia suonensisäisesti käyttäneet henkilöt 
pääkaupunkiseudulta. Vuoden 2005 tietojen mukaan 50 potilaan tutkimustulosten 
välianalyysissä osottautui, että metyylifenidaatti vaikuttaa lupaavalta amfetamiinin 
käytön vähentämisessä. Metyylifenidaatin ja lumelääkkeen keskinäistä vertailua 
amfetamiiniriippuvuuden hoidossa jatketaan edelleen 

                                                 
56 Tutkimus oli yhteistyöhanke Diakonissalaitoksen, Helsingin ja uudenmaan sairaanhoitopiirin psykiatrian klinikan, 
Kuopion yliopiston oikeuspsykiatrian klinikan, Helsingin yliopiston oikeuslääketieteen laitoksen ja 
Kansanterveyslaitoksen kanssa. Jatkotutkimukseen osallistuu myös Turun yliopistollisen keskussairaalan psykiatrian 
klinikka. 



 52

6 Huumeisiin liittyvät terveyshaitat 
 
Tartuntatautirekisteriin merkityt C-, B- ja A-hepatiittitapaukset ovat selkeästi 
vähentyneet viimeisen vuosikymmenen aikana. Terveysneuvontapisteiden toiminnalla 
on ollut suuri merkitys huumeisiin liittyvien tartuntatautien vähenemisessä.  
 
Huumeiden käyttöön liittyvät psykiatriset oheissairaudet ovat lisääntyneet 1990-luvun 
alusta nelinkertaisesti. Huume- ja mielenterveysongelmien hoitoa toteutetaan 
käytännössä päihdehuollossa. Kuitenkaan päihdehuollon palvelut eivät yksin riitä niin 
sanottujen kaksoisdiagnoosipotilaiden hoitoon, ja he ovat monesti päihdeongelman 
vuoksi myös mielenterveyspalvelujen ulkopuolella. Muita huumeiden aiheuttamia 
terveyshaittoja, kuten kuolemia ja tapaturmia, on pyritty ehkäisemään esimerkiksi 
liikenneturvallisuuskampanjoiden yhteydessä.  
 
Buprenorfiinin väärinkäyttö on 2000-luvulla lisääntynyt voimakkaasti Suomessa. Myös 
myrkytyskuolemissa buprenorfiini on yhä useammin ollut tärkein löydös.  

 

6.1 Huumekuolemat ja huumeiden käyttäjien kuolleisuus 
 
Huumausaineisiin liittyvien kuolemien määrä kasvoi muiden haittojen tapaan 
vuosituhannen vaihteessa (kuvio 3), mikä oli seurausta 1990-luvulla lisääntyneestä 
huumeiden käytöstä. 2000-luvulla huumausaineisiin liittyvissä kuolemissa on ollut 
vuosittaista vaihtelua, mutta kaiken kaikkiaan kuolemien määrä on pysynyt nousun 
jälkeisellä korkeammalla tasolla, ilman selvää vähenemis- ja nousutrendiä.  
Huumausainekuolemat seuraavat etenkin pistämällä käytettyjen huumeiden käytön 
trendejä. Nopeat muutokset käyttötavoissa (esim. pistoskäyttäjien määrän 
lisääntyminen, heroiinin häviäminen markkinoilta) tai markkinoille tulleet uudet aineet 
voivat heijastua nopeasti myrkytyskuolemien määrään.  

Kuvio 3. Huumausainekuolemat kuolemansyiden ja ainelöydösten perusteella 1995–
2006. 
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Huumausainekuolemia voidaan tarkastella sekä kuolemansyiden että 
ruumiinavauksissa tehtyjen ainelöydösten perusteella. Vuonna 2006 huumausaineisiin 
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liittyviä kuolemantapauksia oli oikeustieteellisissä tutkimuksissa todettujen 
ruumiinavausten ainelöydösten perusteella 183 (174 vuonna 2005). Amfetamiinia 
löydettiin 64 (64) tapauksessa ja kannabista 99 (71) tapauksessa. Heroiinikuolemien 
samoin kuin kokaiinikuolemien määrä on pysynyt hyvin matalana. Vuonna 2006 
heroiinilöydöksiä oli kaksi ja kokaiinilöydöksiä yksi. Opioidilöydöksiä todettiin 30 (36) 
tapauksessa. Opiaattilöydösten joukossa yleistynyt buprenorfiini ei tule esiin opiaattien 
seulontatestissä, mutta buprenorfiinin päihdekäyttöä todettiin 88 (83) 
kuolemantapauksessa. Myös muiden opioidien - tramadolin, oksikodonin ja fentanyylin 
- osuus huumelöydöksissä on lisääntynyt. (Oikeuslääketieteen laitos 2007.) 
 
Buprenorfiinikuolemien uhrit ovat olleet pääasiallisesti nuoria. Vuonna 2002 uhreista 
kaksi kolmasosaa oli alle 25-vuotiaita, vuosina 2003 ja 2004 yksi kolmasosa. 
Tyypillisessä buprenorfiinikuolemassa nuori oli käyttänyt myös alkoholia ja/tai 
bentsodiatsepiineja ja sen jälkeen pistänyt buprenorfiinia suoneen ja mennyt 
nukkumaan tai nukahtanut heräämättä enää. (Vuori ym. 2006.)  
 
Gammahydroksibutyraattia (GHB, gamma) todettiin sekä 2003 että 2004 kumpanakin 
vuonna yksi tapaus, ja molemmissa tapauksissa aineen aiheuttama myrkytys oli myös 
kuolemansyy. Vuonna 2003 kyse oli itse syntetisoidun gamman nauttimisesta, 
Jälkimmäisessä tapauksessa aine oli tapahtumatietojen mukaan ”lakkaa”, eli 
gammabutyrolaktonia (GBL), joka on gamman esiaine. (Vuori 2006.) (Ks. myös alaluku 
6.4.) Vuonna 2006 gammalöydöksiä tehtiin viidessä kuolemantapauksessa, näistä 
neljä oli myrkytyskuolemia. Tapausten olosuhteista ei ole tarkempaa tietoa. (Vuori 
2007). 
 

Taulukko 6. Oikeuskemiallisen tutkimuksen yhteydessä todetut huumausainelöydökset 
2000–2004*. 

    
  2000 2001 2002 2003 2004 
Kaikki kuoleman-
tapaukset, joista  
tehty löydöksiä 

171 152 153 147 176 

Heroiini  63 (60) 26 (25) 6 (4) 4 (4) 0 
Buprenorfiini  7 (3) 10 (2) 22 (13) 73 (33) 73 (36) 
Kannabinoidit  62 62 70 82 80 
Amfetamiinit  77 (11) 84 (10) 61 (16) 51 (5) 52 (8) 
Kokaiini  1 (1) 1 (1) 2 (2) 1 (0) 3 (2) 

 
*) Kuolemansyy voi olla myös muu kuin myrkytys. Suluissa tapaukset, joissa huumausaine on 
ollut myrkytyskuoleman tärkein löydös. 
 
Lähde: Vuori ym. 2006. 
 

6.2 Huumeisiin liittyvät tartuntataudit 
 
HIV 
 
Kansanterveyslaitoksen HIV-infektiotilaston mukaan vuonna 2006 uusia ilmoitettuja HIV-
tartuntoja oli 194 (140 tapausta vuonna 2005). Huumeiden pistoskäytöstä aiheutuvien 
tartuntojen osuus oli 5 % niistä tapauksista, joissa tartuntatapa on tiedossa. Osuus 
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kääntyi laskuun edellisvuoteen verrattuna (11 % vuonna 2005). Huumehoidon 
tietojärjestelmän vuoden 2006 tulosten mukaan pistämällä joskus huumeita käyttäneistä, 
HIV-testeissä käyneistä ja myös testituloksen saaneista (n=2872) HIV-positiivisia oli itse 
ilmoitettujen tietojen mukaan 2 % (Kuussaari & Ruuth 2007). 
 
Kroonisesti HIV-vireemisten huumeidenkäyttäjien määräksi Suomessa on arvioitu 250–
300. HIV-infektio aiheuttaa kroonisen viremian lähes kaikissa tapauksissa. 1990-luvun 
lopun HIV-epidemiaan liittyvien HIV-tapausten määrä on pääkaupunkiseudulla jäänyt 
toistaiseksi alle 250:n, ja esiintyvyys on säilynyt alueella pienenä (alle 5 %) myös 
huumeidenkäyttäjien osalta. (Ristola 2006.)  
 
Tuoreen tutkimuksen57 mukaan pääkaupunkiseudun (Helsinki, Espoo ja Vantaa) 
pistoshuumeita käyttävät HIV-positiiviset ovat paitsi sosiaalisesti myös alueellisesti 
syrjäytyneitä. Pistoshuumeiden käyttäjien joukossa todettiin HIV-epidemia 
pääkaupunkiseudulla 1998, joka kääntyi laskuun vuonna 2000. Kaikki keskustan 
ulkopuolella sijaitsevat alueet, joissa käyttäjät olivat nimenneet oleilleensa tai 
käyttäneensä huumeita HIV-infektion toteamisen aikaan, sijaitsivat alueilla, joissa miesten 
työllisyys oli heikointa (alle 70 %). Pistoskäyttäjien HIV-infektiot keskittyvät alueille, joita on 
kuvattu pääkaupunkiseudun alueellisen rakenteen heikkeneviksi alueiksi - 
köyhyysalueiksi. Tutkimuksessa esitetään johtopäätöksenä, että HIV:n vähäisen 
esiintyvyyden aikana ennaltaehkäisevät toimet on kohdistettava erityisesti syrjäytyneisiin, 
riskikäyttäytyviin huumeiden käyttäjiin, jotka oleilevat keskustan ulkopuolella. (Kivelä ym. 
2007) 
 
 
C-hepatiitti 
 
Vuonna 2006 todettiin kaikkiaan 1 175 C-hepatiittitapausta (1 243 vuonna 2005), joista 
noin 55 %:ssa tartuntatapa oli ilmoitettu (KTL 2007). Tapauksista, joissa tartuntatapa on 
tiedossa, noin neljä viidesosaa johtui huumeiden pistoskäytöstä. Huumehoidon 
tietojärjestelmän vuoden 2006 tuloksissa pistämällä huumeita käyttäneistä ja testitulokset 
saaneista (n=3011) oli hepatiitti C -positiivisia asiakkaiden itse ilmoittamien tietojen 
mukaan 67 % (Kuussaari & Ruuth 2007.) Ristolan (2006) arvion mukaan kroonisesti 
vireemisia C-hepatiittitartunnan saaneita huumeidenkäyttäjiä on Suomessa yli 15 000.  
 
C-hepatiitin ilmaantuvuus on ollut suurinta Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin 
alueella. Vuonna 2004 C-hepatiittitapausten määrä HUS-piirissä oli laskenut 48 %:iin 
vuoden 1997 tasosta. Tapausten vähenemiseen näyttää vaikuttaneen terveysneuvonnan 
aloittaminen, koska vuosina 1997–2004 asiakasmäärät sekä vaihdettujen pistosvälineiden 
määrät ovat terveysneuvontapisteissä moninkertaistuneet. Myös apteekeilla on tärkeä 
rooli puhtaiden ruiskujen ja neulojen saatavuuden varmistamisessa.  
 
C-hepatiitin leviäminen Suomessa alkoi suuremmassa määrin 1990-luvulla. Tästä syystä 
sen aiheuttamat terveyshaitat ja kuormitus terveydenhuollolle tulevat täydessä 
laajuudessaan esiin vasta vuoden 2010 jälkeen, koska C-hepatiitin aiheuttaman 
maksakirroosin kehittyminen kestää vuosia (Ristola 2006). C-hepatiitin hoidon tulokset 
ovat parantuneet viime vuosina, ja pysyvä hoitotulos voidaan saavuttaa valtaosassa 
tapauksista (Färkkilä 2005). Lääkekulutustilastojen perusteella C-hepatiitin hoitoa saa 
Suomessa parisataa potilasta vuosittain, ja Ristolan (2006) mukaan olisikin aiheellista 

                                                 
57 Tutkimuksen aineiston muodostivat HYKS:n infektiosairauksien klinikalla ainakin kerran 1998–2003 käyneet HIV-
infektoituneet huumeiden käyttäjät. Kaikista 213 asiakkaasta tutkimusta varten käytössä oli 176 (82,6 %) asiakkaan 
haastattelutiedot. Tiedot koskivat huumeiden käyttöä, tulolähteitä, asumisoloja, koulutusta, työtä, päihdehoitoja ja 
vankeusrangaistuksia. Lisäksi asiakkaita pyydettiin nimeämään korkeintaan neljä aluetta, joilla he oleilivat tai käyttivät 
huumeita HIV-infektion toteamisen aikaan. 



 55

tehdä terveystaloudellinen analyysi siitä, kannattaisiko C-hepatiitin hoitoja saavien 
määrää lisätä merkittävästi.  
 
 
B-hepatiitti  
 
Tartuntatautirekisteriin ilmoitetut akuutit B-hepatiittitapaukset ovat selkeästi 
vähentyneet viimeisen vuosikymmenen aikana. Vuonna 2006 ilmoitettiin 37 tapausta 
Yli puolessa B-hepatiittitapauksista tartuntatapa oli ilmoitettu, ja nopeimmin ovat 
vähentyneet ruiskuhuumevälitteiset tartunnat (4 tapausta vuonna 2006). (KTL 2007).  
Kroonisesti vireemisten B-hepatiittitartunnan saaneiden huumeidenkäyttäjien määräksi 
Suomessa on arvioitu 300–500 (Ristola 2006).  
 
B-hepatiittitapausten vähenemiseen ovat vaikuttaneet terveysneuvontapisteiden kautta 
toteutetut huumeidenkäyttäjien rokotukset sekä toimiva neulojen ja ruiskujen vaihto-
ohjelma (esim. Leino 2005). Huumehoidon tietojärjestelmän tulosten mukaan vuonna 
2006 pistämällä joskus huumeita käyttäneistä asiakkaista kaksi kolmesta oli saanut 
ainakin yhden B-hepatiittirokotusannoksen (Kuussaari & Ruuth 2007).  
 
 
A-hepatiitti 
 
Vuonna 2006 hepatiitti A -tapauksia oli Kansanterveyslaitoksen tartuntatautirekisterin 
mukaan Suomessa 26, eli yhtä monta kuin vuonna 2005. Tartunnoista 11 oli saatu 
ulkomailla, 7 Suomessa ja yksi joko Suomessa tai Norjassa. Seitsemän tapauksen 
kohdalla tartuntatavasta ei ollut tietoa.  
 
Jo vuonna 2004 taittui pääkaupunkiseudun huumeiden pistoskäyttäjien joukosta 
alkanut hepatiitti A-epidemia, joka aiheutti uusien virustapausten rajun nousun (vuonna 
2002 todettiin 393 tapausta ja vuonna 2003 tapauksia oli 243). Vuoden 2005 alusta A-
hepatiittirokotus on kuulunut huumeiden pistoskäyttäjien kansalliseen 
rokotusohjelmaan.  

 

6.3 Huumeisiin liittyvät oheissairaudet 
 
Kuviossa 4 tarkastellaan huumausainediagnoosien kanssa samanaikaisesti esiintyvien 
mielenterveyshäiriöiden diagnoosien määrää. Kaikkien psykiatristen häiriöiden 
diagnoosien määrä kasvoi koko 1990-luvun, mutta 2000-luvulla kasvu on tasaantunut.  
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Kuvio 4. Huumausainediagnoosien kanssa yhdessä esiintyvät mielenterveyden häiriöiden 
diagnoosit sairaaloiden hoitoilmoitusten mukaan vuosina 1987–2006. 

0

500

1000

1500

2000

2500

19
87

19
89

19
91

19
93

19
95

19
97

19
99

20
01

20
03

20
05

D
ia

gn
oo

si
en

 m
ää

rä

Kaikki psykiatriset
häiriöt    

Ahdistuneisuus-
häiriöt   

Mielialahäiriöt    

Psykoottiset
häiriöt  

Persoonallisuus-
häiriöt    

 

 

Lähde: Hoitoilmoitusrekisteri, STAKES. 

 

6.4 Muut huumeisiin liittyvät terveyshaitat ja niiden seuraukset 
 
Kesällä 2006 raportoitiin useita gamman (gammahydroksibutyraatti, GHB) ja alkoholin 
yhteiskäytöstä johtuvia yliannostustapauksia. Kesätapahtumissa ja -festivaaleilla ilmeni 
useita tapauksia, joissa gamman tai lakan (gammabutyrolaktoni, GBL) yhteiskäyttö 
alkoholin kanssa oli aiheuttanut muun muassa sekavuutta ja tajuttomuutta. Suomessa 
myytävä gamma on laittomasti valmistettua, epäpuhdasta ja vahvuudeltaan 
vaihtelevaa. Lakka on gamman esiaine, jota käytettään teollisuuskemikaalina 
puhdistusaineissa ja ohenteissa. Huumetutkijoiden useista lähteistä keräämä 
informaatio viittasi ongelmien yleistyneen. Yliannostustapaukset viittasivat siihen, että 
aineiden yleistymisen myötä niitä kokeilivat entistä useammin myös sellaiset nuoret, 
joilla ei ole riittävää tietoa aineiden ja yhteisvaikutusten riskeistä. A-klinikkasäätiö 
tiedotti asiasta ja muun muassa aineiden riskeistä heinäkuussa 2006.  
 
Pistämällä huumeita käyttävien Riski-tutkimuksessa, jossa seurattiin käyttäjien 
riskikäyttäytymisessä, kysyttiin myös haastateltavien terveydentilasta. Vain kymmenesosa 
vastanneista ilmoitti, ettei huumeiden käytöstä ollut aiheutunut terveyshaittoja viimeisen 
kuuden kuukauden aikana. Kahdella viidestä oli ollut tuntohäiriöitä, horkkaa, hampaiden 
huonokuntoisuutta ja mielenterveyshäiriöitä. Melkein joka kolmannella oli ollut psykoosi tai 
muu vakava sekavuustila. Yli viikon kestävää hengenahdistusta ja uupumusta oli kokenut 
kolmasosa vastaajista. Neljäsosalla oli ollut yli viikon kestävää yöhikoilua, 
suonitulehduksia, rintakipua tai yli 38 asteen kuumeilua. Lähes joka viides ilmoitti 
yliherkkyysreaktioista tai voimakkaasta yskästä. Muut mainitut terveyshaitat, esimerkiksi 
paiseet, olivat harvinaisia. Harvinaisemmin mainituista terveyshaitoista vakavia olivat 
sydänlihastulehdus (2 %) ja keuhkokuume (4 %).  (Partanen ym. 2006.) 
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7 Huumeisiin liittyvien terveyshaittojen vähentäminen   
 
Huumeisiin liittyvien tartuntatautien hoitoa ja ehkäisevää työtä toteutetaan 
terveydenhuollon peruspalveluissa, terveydenhuollon ja päihdehuollon 
erityispalveluissa, terveysneuvontapisteissä ja apteekeissa, joissa myydään neuloja ja 
ruiskuja. HIV-tartunnan saaneiden hoidosta vastaavat yliopistolliset sairaalat alueensa 
keskus-, alue- ja psykiatristen sairaaloiden kanssa.  
 
Erityisesti matalan kynnyksen hoitopalvelujen toiminta on ollut tärkeää 
ruiskuhuumeiden käyttöön liittyvien tartuntatautien ehkäisyssä ja vähentämisessä. 
Terveysneuvontapisteissä huumeiden käyttäjät voivat vaihtaa käytetyt ruiskut ja neulat 
puhtaisiin. Keskeinen osa toimintaa on myös terveysneuvonta huumeiden käyttöön 
liittyvistä tartuntataudeista ja muista vakavista käyttöön liittyvistä riskeistä, kuten 
yliannostuksista sekä seksiteitse leviävistä tartuntataudeista. 
Terveysneuvontapisteiden toiminta on niiden palveluja käyttäville maksutonta ja asiointi 
tapahtuu nimettömänä.  
 
Apteekit toimivat tärkeinä ja täydentävinä pistosvälineiden hankintapisteinä alueilla, 
missä ei ole terveysneuvontapisteitä. Vuodesta 2004 lähtien myös terveyskeskukset 
ovat saaneet vastuulleen tartuntatautien vastaisen työn ja samassa yhteydessä 
terveysneuvonnan ja pistosvälineiden vaihtovelvoitteen. Myös ilmainen A- ja B-
hepatiittirokotus kuuluu nykyään yleisessä rokotusohjelmassa huumeita pistämällä 
käyttäville. 

 

7.1 Huumekuolemien ehkäisy 
 
Käynnissä ei ole erityisiä huumekuolemien ehkäisyhankkeita. Huumekuolemiin liittyvää 
koulutusta on jonkin verran osana sosiaali- ja terveydenalan peruskoulutusta 
esimerkiksi ensihoidossa. Huumekuolemien ehkäisyyn liittyvää työtä tehdään osana 
tartuntatauteihin liittyvää terveysneuvontaa sekä ongelmakäyttäjien vertaisryhmien 
toiminnassa. Yliannostusten ehkäisyssä on painotettu oikeita annosmääriä sekä 
ensiavun hälyttämistä paikalle nopeasti. Asiaa käsitellään tarpeen mukaan myös 
huumehoidon yksiköissä.  

 

7.2 Huumeisiin liittyvien tartuntatautien ehkäisy ja hoito 
 
Vuoden 2005 alussa Kansanterveyslaitos antoi suosituksen uudesta 
rokotusohjelmasta. Siinä hepatiitti A -rokotus on ensimmäistä kertaa yleisen 
rokotusohjelman osana. Perusteena sen mukaantuloon ovat olleet muutaman viime 
vuoden aikana esiintyneet hepatiitti A -epidemiat ruiskuhuumeiden käyttäjien joukossa 
ja heidän lähipiirissään. Tavanomaiset ulkomailta saadut hepatiitti A -tartunnat eivät ole 
aiheuttaneet epidemioita, ja siitä syystä hepatiitti A -rokotuksen kohderyhmäksi 
yleisessä rokotusohjelmassa nimetään ruiskuhuumeiden käyttäjien ja heidän 
kontaktiensa lisäksi vain verenvuototautipotilaat. (KTL 2005.) 
 
Hepatiitti B -rokotetta suositellaan rokotusohjelmassa niin ikään tietyille riskiryhmille, 
joihin kuuluvat suonensisäisten huumeiden käyttäjät, heidän seksikumppaninsa sekä 
samassa taloudessa asuvat henkilöt. Erityisen tärkeänä pidetään ruiskuhuumeita 
käyttävien vanhempien vastasyntyneiden lasten rokottamista. Keinot C-hepatiitin 
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vähentämiseen huumeidenkäyttäjillä ovat ruiskuhuumeiden käytön vähentäminen tai 
pistoksiin liittyvän riskikäyttäytymisen vähentäminen. Huumeiden käyttöön liittyvät 
tartuntataudit ilmaantuvat tavallisesti ongelmakäyttäjille. Ristolan (2006) mukaan tästä 
syystä huumeidenkäyttöön liittyvien tartuntatautien ehkäisemiseen tähtäävää toimintaa 
ei voida tulevina vuosina Suomessa ainakaan supistaa. 
 
Pistosvälineitä vaihtavia terveysneuvontapisteitä oli noin 36 paikkakunnalla vuonna 
2006 - suureksi osaksi yli 50 000 asukkaan kaupungeissa. Neuvontapisteissä on 
mahdollisuus saada pistosvälineiden vaihdon lisäksi erilaista terveysneuvontaa, 
pienimuotoista terveydenhoitoa, testi- ja rokotuspalveluja sekä palveluohjausta. 
Vuoden 2006 terveysneuvontapistetilastot eivät ole raportin julkaisuhetkellä täysin 
valmiit58. Kun 75 % pisteistä oli toimittanut tietonsa ja puuttuvien 25 % joukossa oli 
vain kaksi volyymiltaan suurta terveysneuvontapistettä, voidaan muutosta vuoteen 
2005 arvioida suuntaa antavasti.  Vuonna 2006 asiakaskunnan määrä näyttää 
lisääntyneen; käytössä olevan datan mukaan neljänosan edellisvuoteen nähden. 
Käyntikertojen määrässä näyttäisi olevan hienoista laskua edellisvuoteen nähden. 
Vaihdettujen ruiskujen ja neulojen määrän kasvu näyttää jatkuvan; kasvua 
edellisvuoteen voi olla jopa viidesosa. (Anturiverkosto 2007.)  
 
Riski-tutkimuksessa59 (Partanen ym. 2006) seurattiin huumeita pistämällä käyttävien 
huumeidenkäyttäjien riskikäyttäytymistä vuosina 2000–2003. Yleisin 
riskikäyttäytymisen muoto haastatelluilla on ollut toisten likaisten neulojen ja ruiskujen 
käyttö. Viidennes oli käyttänyt likaisia ruiskuja ja neuloja viimeisen kuukauden aikana, 
kolme neljästä elämänsä aikana. Terveysneuvontapisteissä asioivilla oli vähemmän 
ruiskujen ja neulojen yhteiskäyttöä kuin niillä käyttäjillä, jotka eivät käytä 
terveysneuvontapisteiden palveluja. Riskikäyttäytyminen näytti myös varsin yleiseltä 
kaikentyyppisissä seksikontakteissa. Runsaalla neljänneksellä oli joskus elämässään 
ollut sukupuolitauti. Vain pieni osa haastateltavista kertoi saaneensa suullista 
seksineuvontaa terveysneuvontapisteissä.  
 
Riskikäyttäytyminen ja pitkään pistämällä tapahtunut huumeiden käyttö näkyvät 
haastateltujen korkeina C-hepatiitin esiintymislukuina. Seurantaryhmässä sylkitestillä 
testatuista 52 % todettiin C-hepatiittipositiivisiksi ja 3 % HIV-positiivisiksi. Alle vuoden 
pistämällä käyttäneistä vain kuudesosalla oli C-hepatiittitartunta, kun yli kuusi vuotta 
pistäneistä C-hepatiittipositiivisia oli jo kolme neljäsosaa. Tartuntojen ehkäisyssä 
kriittinen vaihe on siis aivan pistämisen aloittamisen alkuvaihe. (Partanen ym. 2006) 
 
Suomessa on arvioitu olevan muutama sata sellaista venäjänkielistä 
huumeidenkäyttäjää, joilla on suuria tartuntatautiriskejä. Syksyllä 2002 alkoi 
venäjänkieliselle maahanmuuttajaväestölle kohdistettu huumetyön erikoisprojekti, jossa 
Helsingissä toteutettiin huumeidenkäyttäjien keskuudessa vertaistoimintaan perustuva 
niin sanottu Lumipallo-operaatio. Siinä päihdetyöntekijät kouluttivat piikkihuumeiden 
käyttäjiä tiedostamaan suonensisäiseen huumeidenkäyttöön liittyvät tartuntatautiriskit 
ja kertomaan riskien vähentämisestä muille huumeidenkäyttäjille. Projektissa pyrittiin 
huomiomaan erityisesti maahanmuuttajien kieli- ja kulttuurierot. Helsingin 
venäjänkielisessä Lumipallo-projektissa koulutettiin 11 huumeidenkäyttäjää, joiden 
avulla tavoitettiin 28 venäjänkielistä ja 81 kaksi- tai suomenkielistä vertaista, joista 90 
% tavoitettiin ensimmäistä kertaa Lumipallo-operaation piiriin. Vastaavaa projektia 
                                                 
58 A-klinikkasäätiön, Kansanterveyslaitoksen, Stakesin ja terveysneuvontapisteiden muodostama Anturiverkosto vastaa 
terveysneuvontapisteiden tiedonkeruusta. Vuonna 2007 siirryttiin uuteen web-pohjaiseen tiedonkeruuseen, jossa 
ilmenneet tekniset ongelmat aiheuttivat viivästyksiä tiedonkeruussa. 
59 Riski-tutkimuksessa kerättiin alkuhaastatteluja kolmella paikkakunnalla yhteensä 493 vuosina 2000–2003. 
Haastatteluista 66 % tehtiin terveysneuvontapisteissä ja 63 % Helsingissä. Seurantahaastatteluja tehtiin 0,5–1,5 vuoden 
jälkeen puolivuosittain. Seurannassa tapahtui katoa niin, että kun puolen vuoden jälkeen haastateltuja oli 177, niin 1,5 
vuoden jälkeen enää 82. Joidenkin kohdalla seurantaa jatkettiin tämänkin jälkeen aina 3 vuoteen asti.  
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kokeiltiin Venäjällä, ja tulokset osoittivat vertaistyön tarpeet ja mahdollisuudet myös 
Pietarin huumeidenkäyttäjien piirissä. HIV-positiivisia huumeiden käyttäjiä pyrittiin 
tavoittamaan ja auttamaan projektin puitteessa myös Tallinnan alueella, Viron 
vankiloissa ja Liettuassa. Hankkeiden mukaisen lähialueprojektien tulevaisuuden 
haasteiksi koettiin hoitotyön yhteisen arvopohjan määritteleminen sekä päihdetyön 
koordinaation, lähialuetyön resurssikysymysten ratkaisumallien, toimijaverkkojen ja 
projektityön kehittäminen. (Puro 2005; Puro & Tuori 2006.) 

 

7.3 Huumeisiin liittyvän monihäiriöisyyden ehkäisy ja hoito 
 
Pistämällä huumeita käyttävien seurantatutkimuksen yksi kiinnostava tulos oli se, että 
käyttäjien mielenterveysongelmat vähentyivät seuranta-ajan kuluessa vuosina 2000–
2003. Näyttäisi siltä, että terveysneuvontapisteiden asiakkuus vähentää 
mielenterveysongelmia, koska vaikeissa elämäntilanteissa olevat käyttäjät saavat 
pisteissä esimerkiksi keskusteluapua tai ohjausta jatkopalvelujen piiriin. (Partanen ym. 
2006.) (Ks. lisää tutkimuksesta alaluku 7.2.) 
 
Kansanterveyslaitoksen Tietoa nuorten kanssa työskenteleville aikuisille -
julkaisusarjassa on julkaistu opas nuorten päihdehäiriöiden ja samanaikaisten muiden 
mielenterveyshäiriöiden arvioinnista ja hoidosta. Lähtökohtana esitetään, että 
"kokonaisvaltaisen arvion jälkeen hoitotoimet kohdistetaan kumpaankin häiriöön ja 
hoidossa otetaan huomioon sekä nuoren yksilöllinen kehitysvaihe että päihdehäiriön ja 
samanaikaisen muun mielenterveyshäiriön erityispiirteet". Psykososiaalisista hoidoista 
hyviä hoitotuloksia raportoidaan motivaatiota vahvistavien tekniikoiden ja/tai kognitiivis-
behavioraalisten hoitotoimien yhdistämisestä perhekeskeiseen tai lähiympäristön 
huomioon ottavaan hoitoon. Oppaan mukaan hoitoon tarkoitettuja lääkkeitä 
määrättäessä on kiinnitettävä huomiota mahdollisille lääkkeen ja päihteen toksisille 
yhteisvaikutuksille ja arvioitava lääkkeen väärinkäytön riskiä. Lääkehoito tulee aina 
yhdistää psykososiaaliseen hoitoon. (Pirkola ym. 2007.) 
 
Kaksoisdiagnoosinuorten hoito edellyttää sosiaali- ja terveydenhuollon tiivistä 
yhteistyötä ja keskinäistä vastuunmäärittelyä, jotta oireileva nuori saa tarvitsemaansa 
hoitoa.  
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Kuvio 5. Hoitovastuu ja hoitotahojen yhteistyö suhteessa häiriöiden vakavuuteen 
 
 
Alkoholin ja muiden päihteiden ongelmakäyttö                      I  Konsultaatio 
       II ja III Yhteistyö 
                Vakavaa      IV Integroitu hoitoyksikkö 
                        
                     

 
III Hoidon "locus": 
Päihdehuollon yksiköt 

 
IV  Hoidon "locus": 
Integroidut hoitoyksiköt 
 

 
I Hoidon "locus": 
Perusterveydenhuolto 

 
II Hoidon "locus": 
Nuorisopsykiatrinen 
erikoissairaanhoito 

 
            Lievää                                                                                                 Vakavaa 
  Muu psykiatrinen oireilu 
 
Lähde: Pirkola ym. 2007 
 
 
Ensimmäinen hoitokontakti on yleensä perustasolla (lokero I) kuten koulu- ja 
opiskelijaterveydenhuollossa tai terveyskeskuksessa. Lokerossa II ja III päävastuu on 
joko sosiaalitoimen alaisilla päihdehuollon tai A-klinikkasäätiön yksilöillä 
(nuorisoasemat, A-klinikat, laitosyksiköt) tai terveystoimen alaisilla erikoissairaanhoidon 
yksiköillä (nuorisopsykiatrian poliklinikat, nuorisopsykiatriset osastot), joiden välinen 
tiivis yhteistyö olisi oleellista. Vaikeasti oireilevien kannalta ihanteellisia olisivat 
uudentyyppiset yksiköt (lokero IV), joissa yhdistyisi päihdehoidon ja nuorisopsykiatrin 
asiantuntemus, ja siten yksiköissä voitaisiin tarjota kaksoisdiagnoosinuorille integroituja 
hoitointerventioita. Yhdistämällä nuoren kehityksen ja sen häiriöiden tuntemus ja 
päihdehoidon asiantuntemus hoito olisi vaikuttavaa, kustannustehokasta ja vastaisi 
nuoren tarpeisiin. (Pirkola ym. 2007.)  

 

7.4 Muiden terveyshaittojen ehkäisy ja hoito 
 
Syyskuussa 2004 säädettiin tieliikennelaissa lääkärille ilmoitusvelvollisuus 
poliisiviranomaiselle salassapitovelvollisuuden estämättä, jos potilaan terveydentila on 
muutoin kuin tilapäisesti sellainen, että hän on ajokyvytön. Poliisille saa ilmoittaa 
ainoastaan sen, etteivät ajokorttiluvan terveysvaatimukset täyty ja mahdolliset 
lisätoimenpiteet.  
 
Päihdepotilaan kohdalla ajoterveyden ilmoitusvelvollisuuden soveltamisohjeet ovat 
tiukemmat kuin ajoterveyden edellytykset. Lääkärinlausuntoa ei saa ilman potilaan 
suostumusta lähettää poliisiviranomaiselle, elleivät ilmoitusvelvollisuuden tiukemmat 
kriteerit täyty. Soveltamisohjeissa korostetaan, että päätös edellyttää usein lisäselvityksiä 
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ja arvio on tehtävä yksilöllisesti ja ajokorttiluokka huomioon ottaen. Ohjeiden mukaan 
ilmoitusvelvollisuus täyttyy, jos päihteiden käyttö on aiheuttanut pysyväisluonteisia 
terveydentilan muutoksia, jotka vaikuttavat yleiseen toiminta-, havainnointi-, arvostelu- ja 
reagointikykyyn. Ilmoitusvelvollisuus täyttyy myös, jos päihteiden käyttö näkyy 
neuropsykologisissa testeissä selkeänä toimintakyvyn heikkenemisenä tai jos henkilön 
käyttäytymisessä on voimakkaan riippuvuuden tai väärinkäytön vuoksi pysyviä muutoksia, 
kuten toistuva ajaminen päihteiden vaikutuksen alaisena. (Seppä 2005.) 
 
Keskeinen kysymys päihdepotilaiden ajokyvyn arvioinnissa koskee sitä, voidaanko 
päihdesairaus lukea pysyväksi tilaksi. Yksinkertaista testiä päihdepotilaan ajokyvyn 
arvioinnille ei ole, ja erityisen vaikeaa ajokyvyn arviointi on silloin, kun potilaalla on 
kaksoisdiagnoosi. Erityisesti opioidikorvaushoidossa olevilla on paljon muita psykiatrisia 
sairauksia. Ongelmallinen ryhmä ovat myös ne potilaat, jotka toistuvasti hakeutuvat 
päivystystoimipisteisiin ilman kiinnittymistä hoitoon: ilmoitusvelvollisuus ei mahdollista 
ilmoitusta yksittäisten potilaskontaktien perusteella. Vaikka ajokyvyn arviointia koskevat 
ratkaisut ovat hyvin yksilöllisiä, tarvittaisiin linjauksia esimerkiksi huumeriippuvaisten 
korvaushoitojen sekä muiden pitkään kestävien päihdekuntoutushoitojen kohdalla. 
(Seppä 2005.) 
 
HYKS:n Naistenklinikalla (sairaalan äitiyspoliklinikka Helsingissä) on luotu hoitomalli, 
jonka mukaan erityinen hoitotiimi vastaa päihdepotilaiden hoidosta. Elokuusta 2002 
marraskuun 2005 loppuun mennessä hoidettiin 312 raskaana olevaa huumeriippuvaista 
potilasta. Potilaista 32 % käytti huumeita pistämällä myös raskauden aikana. Raskaudet 
ja synnytykset menivät pääasiassa hyvin. Lapset olivat pääsääntöisesti hyväkuntoisia eikä 
epämuodostumia todettu keskimääräistä enempää. Yksikään lapsista ei joutunut 
tehohoitoon. Suurin ongelma oli lasten vieroitusoireet, jotka pidensivät sairaalahoitoa. 
Puolet lapsista kotiutettiin avohuollon tukitoimin, 21 % jatkoi äidin kanssa 
päihdehoitopaikkaan, 11 % kotiutettiin ilman tukitoimia, 11 % sijoitettiin, 4 % otettiin 
huostaan ja yksi annettiin adoptioon.Vastasyntyneet, jotka sikiöaikana olivat altistuneet 
huumeille, ohjattiin kasvu- ja kehitysseurantaan. Myös synnyttäjä ohjattiin 
jatkohoitopaikkaan. (Halmesmäki ym. 2007.) (Ks. myös luku 5.1) 
 
Kokemukset hoitomallista olivat hyviä. Päihdeongelmaisten naisten hoidossa tiimityönä 
tehty hoito on keskitettyä ja suunnitelmallista, ja parhaimmillaan potilaan kanssa syntyy 
hyvä luottamus. Kun raskauden hoito ja päihdehoito yhdistetään, luodaan paremmat 
jatkohoitomahdollisuudet äidille ja lapselle. (Halmesmäki ym. 2007.) 
 
Riikka Perälän (2007b) etnografisen tutkimuksen60 havaintojen mukaan 
terveysneuvontapisteet mielletään usein suotta vain neulojen- ja ruiskujen 
vaihtopisteiksi, kun pisteiden työntekijät itse painottavat työssä muita asioita. 
Keskeinen ajatus on ruiskujen ja neulojen vaihtaminen kontaktin ottamisena 
asiakkaaseen, minkä myötä huumeiden käyttäjä saadaan palvelujen piiriin. 
Terveysneuvontapisteet toimivat osalle asiakkaista paikkana irtautua huumeista 
"tavallisten asioiden" pariin; asiakkaat viettävät pisteissä aikaa syöden, keskustellen, 
lehtiä lukien ja käyttäen internetiä. Esimerkiksi pitkään asunnottomille oleville pisteet 
vertautuvat kodinomaisiin paikkoihin, joissa rauhoitutaan, nukutaan ja peseydytään. 

                                                 
60 Ks. tutkimuksen aineistosta ja metodista alaviite 61. 
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8 Huumeisiin liittyvät sosiaaliset haitat 
 
 
Huumehoidon tietojärjestelmän tulokset vuodelta 2006 kertovat samaa kuin monet muut 
ongelmakäyttäjien riskikäyttäytymistä, korvaushoitoa sekä HIV-tartuntoja koskevat 
tutkimukset: huumeiden ongelmakäyttäjät ovat syrjäytyneitä tai syrjäytymisuhan alla. 
Vuonna 2006 päihdehuollon huumeasiakkaista 62 % oli työttömiä ja 11 % asunnottomia. 
Asiakkaiden koulutustaso oli matala. (Kuussaari & Ruuth 2007.) Koska huumausaineiden 
käyttö on rikosoikeudellisesti rangaistavaa, monet asiakkaista ovat myös rikos- ja 
vankilakierteessä.  
 
Huumausainerikosten suhteen ei ole tapahtunut merkittävää muutosta. Vuonna 2006 
poliisin tietoon tuli 14 286 huumausainerikosta (13 317 rikosilmoitusta, ks. taulukko 7). 
Näistä 61 % (n = 9285) oli käyttörikoksia, 4 % törkeitä huumausainerikoksia ja 35 % 
muita huumausainerikoksia. Edellisestä vuodesta huumausainerikosten määrä laski 7 
%. (KRP 2007.) 
 

Taulukko 7. Poliisin ja tullin tietoon tulleet huumausainerikosilmoitukset vuosina 1999–
2006 

 
  1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Huumausainerikokset 
yhteensä 

11 647 13 445 14 869 13 857 15 058 14 486 14 425 13 317 

Huumausainerikos 10 701 12 687 12 092 5 821 5 202 4 672 4 589 4 168 

Huumausaineiden 
käyttörikos 

  1 899 7 240 9 084 9 217 9 248 8 480 

Törkeä 
huumausainerikos 

958 741 859 760 742 582 561 657 

Huumausaine-
rikoksen valmistelu 
tai edistäminen 

15 17 19 36 30 15 27 12 

 
Lähde: Tilastokeskus 
 

8.1 Sosiaalinen syrjäytyminen 
 
Riikka Perälä (2007a) on tutkinut61 huumeiden käyttäjien omia määrittelyjä huumeiden 
käyttöön liittyvistä ongelmista ja sosiaali- ja terveyspalvelujen niihin kohdistamista 
interventioista. Huumeiden pistoskäyttäjät näyttäytyvät aineiston valossa epäyhtenäisenä 
ryhmänä, joka jakautuu esimerkiksi sen mukaan näkevätkö käyttäjät itsensä osana ns. 
normaalia vai poikkeavaa väestöä. Hoidon ja palvelujen tarjonnan näkökulmasta 
huomionarvoista on muun muassa se, että käyttäjien puheissa käyttö on vain yksi 
sivujuonne päiväohjelmaa, joka koostuu useiden samanaikaisten ongelmien 
selvittämisestä ja tiukasta "työskentelyrytmistä".  Tästä seuraa usein pakkotahtinen 
oravanpyörä, josta irrottautumiseen moni käyttäjä tarvitsisi apua. Oleellista on myös se 
monien käyttäjien kokema näköalattomuus. Moni kokee olevansa kaikin puolin 

                                                 
61 Tutkimuksen aineistona on etnografinen havainto- ja haastattelumateriaali, joka on kerätty vuosina 2003–2006 
huumeiden pistoskäyttäjille suunnatuissa terveysneuvontapisteissä. Tässä referoidussa artikkelissa käytössä on 
havaintomateriaali (1200 s. kenttäpäiväkirjaa) ja asiakashaastatteluja (n=20). Tutkimusote on konstruktionistinen, ja 
analyysi rakentuu aineistosta hahmoteltujen tulkintakehysten/tulkintarepertuaarien varaan.  
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epäonnistunut elämässään, jolloin kokemukset kovasta kontrollista tuntuvat epäreilulta, 
"lyödyn lyömiseltä". Tällöin asenne yhteiskuntaa ja sen instituutioita kohtaa muodostuu 
helposti katkeraksi, mikä tulisi ottaa huomioon hoidon ja palvelujen kehittämisessä. 
(Perälä 2007a.)  
 
Huumausaineiden ongelmakäyttäjät ovat ryhmänä sosiaalisesti erityisen syrjäytyneitä. 
Huumehoidon asiakaskunnasta 62 % oli työttömiä. Asiakkaiden koulutustaso oli matala. 
Kaksi kolmesta oli suorittanut vain peruskoulun, ja peruskoulu on jäänyt kesken 6 %:lla 
asiakkaista. Asiakkaista 11 % oli asunnottomia. Noin viidennes oli avo- tai avioliitossa, 
joka toisessa tapauksessa toisen päihdeongelmaisen kanssa. Joka kolmannella oli alle 
18-vuotiaita lapsia, joista kolme neljästä asui muualla kuin vanhempiensa kanssa. 
(Kuussaari & Ruuth 2007.)  
 
Suomessa ei ole saatavilla arvioida siitä, miten yleistä huumeiden käyttö on 
syrjäytyneiden keskuudessa, mutta arvioiden mukaan esimerkiksi asunnottomista 
suurimmalla on osalla on päihdeongelma. 
 
 

8.2 Huumeisiin liittyvä rikollisuus 
 
Vuonna 2006 poliisin tilastoimien huumausainerikosten kokonaismäärä (13 317) laski 8 
prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Kaikista huumausainerikoksista huumausaineen 
käyttörikosten määrä (8 480) on laskenut ja törkeiden huumausainerikosten määrä 
(657) noussut edellisvuodesta. Käyttörikoksien osuus on 64 %, törkeiden 
huumausainerikosten osuus 5 % ja muiden huumausainerikosten osuus 31 % kaikista 
huumausainerikoksista. Vuonna 2006 käyttörikoksesta epäiltyjä henkilöitä oli noin 
8500, huumausainerikoksesta epäiltyjä noin 4 200 ja törkeästä huumausainerikoksesta 
epäiltyjä noin 560. (Tilastokeskus 2007.) Pidemmällä perspektiivillä tarkasteltaessa 
törkeiden huumausainerikosten määrä on vähentynyt. Vuosina 2001–2006 törkeiden 
huumausainerikosten määrä on vähentynyt neljänneksellä. (Kainulainen 2007b).  
 
Kaiken kaikkiaan poliisi epäilemiä henkilöitä eri huumausainerikoksista oli 13 500 
henkilöä. Naisia kaikista epäillyistä oli noin 16 % (2 139). Alle 21-vuotiaita oli noin 
viidennes epäillyistä. 15−17-vuotiaita oli hieman alle 500, ja heistä joka viides oli tyttö 
(n=101). Alaikäisiä epäiltiin yleensä käyttörikoksesta. Ulkomaalaisia oli kaikista 
huumerikoksista epäillyistä noin 4 prosenttia (483 henkilöä). Useimmiten heitä epäiltiin 
käyttörikoksesta, törkeästä huumausainerikoksesta epäiltynä oli 72 ulkomaalaista.  
(Tilastokeskus 2007; Kainulainen 2007a.) 
 
Huumeiden vuoksi apteekkeihin ja muihin huumaavia lääkevalmisteita säilyttäviin 
kohteisiin tehtyjen murtojen määrä (72) pysyi edellisvuoden tasolla, mikä kertoo 
kysynnän ja tarjonnan vakaudesta huumausainemarkkinoilla (KRP 2007). 
 
Suomen- ja ruotsinkielisten nuorten rikoskäyttäytymisen eroja on vertailtu erillisessä 
tutkimuksessa laajentamalla otosta ruotsinkielisiin oppilaisiin62. Marihuanan tai 
hasiksen käyttö on 2,8 prosenttiyksikön verran yleisempää suomenkielisten 
keskuudessa. Muiden huumeiden käytössä tai laittomin keinoin rahaa huumeiden 
käyttöön hankkimisessa ei ollut eroja kieliryhmien välillä. Tutkimus vahvistaa kuvaa 
suomenruotsalaisista positiivisesti poikkeavana vähemmistönä63, sillä ruotsinkielisten 
vähäisempää rikosaktiivisuutta selitetään vähemmistökulttuurin yhteisöllisyydellä. 
(Obstbaum 2006.)  
                                                 
62 5142 suomenkielistä oppilasta ja 1137 ruotsinkielistä oppilasta.  
63 Väestörekisterin mukaan suomalaisista 5,5 prosenttia oli ruotsinkielisiä vuonna 2004. 
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Vuonna 2005 pahoinpitelyrikoksista 2 % tehtiin huumausaineen vaikutuksen alaisena 
ja 66 % alkoholin vaikutuksen alaisena. Väkivaltarikoksissa huumausaineen64 
vaikutuksen alaisina rikosten tehneiden osuus on ollut kasvussa 1990-luvulta lähtien. 
Kasvu on kaikkein selvintä ryöstörikosten kohdalla. Vuonna 2005 selvitetyistä 
ryöstörikoksista joka kymmenes oli tehty huumausaineiden vaikutuksen alaisena. 
Törkeistä ryöstöistä joka kuudes oli tehty huumausaineiden vaikutusten alaisena. Tästä 
huolimatta ryöstöt alkoholin vaikutuksen alaisena (45 %) ovat edelleen monin verroin 
yleisempiä verrattuna ryöstöihin huumeiden vaikutuksen alaisena. (Lehti & Sirén 2006.) 
Vuonna 2006 37 prosenttia autonanastajista eli moottoriajoneuvojen käyttövarkauteen 
syylliseksi epäillyistä oli alkoholin ja/tai jonkin muun päihteen vaikutuksen alaisena 
(Sirén & Hinkkanen 2007).  
 
Kaikista rattijuopumustapauksista huumetapauksia oli 11 % ja sekakäyttötapauksia 3 
% vuonna 2006. Huumetapausten osuus kasvoi 3 prosenttiyksikköä viime vuodesta. 
Rattijuopumukset jaetaan tavallisiin ja törkeisiin rattijuopumuksiin. Näistä tavallisissa 
rattijuopumuksissa huume- ja sekakäyttötapausten osuus on 26 % ja törkeissä vain 5 
%. (Niemi 2007.) Kansanterveyslaitoksen huumelaboratoriolta saatujen tietojen 
mukaan rattijuopumustapauksissa yleisimmät käytetyt huumeet varsinaisista 
huumausaineista olivat amfetamiini (82 %) ja kannabis (35 %) vuonna 2006. Tutkittuja 
liikennetapauksia oli kaiken kaikkiaan 4025 kappaletta, joista varsinaisia 
huumausaineita todettiin noin 70 prosentissa tapauksia. (Kansanterveyslaitos 2007.) 
 

8.3 Huumeiden käyttö vankiloissa 
 
Vuonna 200665 rangaistusvangeista 15,2 % oli vankilassa huumerikoksen vuoksi, kun 
vastaava luku oli edellisenä vuonna 16,1 %.  
 
Vuoden 2005 aikana vankiloissa tehdyistä 17 632 (vuonna 2004 15 360) päihdetestistä 
varmistettiin 804 (825) löydöstä. Yleisimmät löydetyt aineet olivat bentsodiatsepiini, 
kannabis, buprenorfiini ja amfetamiini. Noin kolmasosaa löydöksistä selittää käytetty 
lääkitys. Vuoden aikana vankilaan tuli 40 (49) potilasta, joiden opioidihoitoa jatkettiin 
vankilassa. HIV-testejä tehtiin 1 073 (1 170) kappaletta, joissa todettuja uusia HIV-
tartuntoja oli 2 eli vain 0,19 %:lla testatuista. (Kriminaalihuoltolaitos & 
Vankeinhoitolaitos 2006.)  
 
Rikosseuraamusasiakkaiden terveys, työkyky ja hoidontarve -tutkimuksen66 alustavien 
tuloksien mukaan 90 %:lla miesvangeista ja 60 %:lla yhdyskuntapalvelua (YKP) 
suorittavista on jokin päihderiippuvuus. Alkoholiriippuvuus on 70 %:lla 
elinkautisvangeista ja 55 %:lla muissa ryhmissä. Huumeriippuvuus on 65 %:lla 
naisvangeista (yleisimmät amfetamiini ja opioidit) ja 20 %:lla YKP-asiakkaista. 
Keskimäärin 70 % asiakkaista potee jotain persoonallisuushäiriötä (80 % 
elinkautisvangeista, 40 % YKP-asiakkaista) ja antisosiaalinen persoonallisuushäiriö on 
50 %:lla asiakkaista (60 % miesvangeista, 40 % YKP-asiakkaista). Kaikissa ryhmissä 
50 %:lla on C-hepatiitti sekä useita somaattisia sairauksia. Asiantuntija-arvion mukaan 
90 % tutkituista tarvitsisi jotain lääketieteellistä hoitoa. (Rikosseuraamusvirasto 2007.) 

                                                 
64 Huumausaineiden vaikutuksen alaisena olleisiin on tässä laskettu mukaan huumausaineiden, lääkkeiden ja sekä 
huumeiden että alkoholin vaikutuksen alaisina olleet. 
65 Laskenta tehdään 1. toukokuuta. 
66 Tutkimusotokseen kuului yhteensä 700 henkilöä (mies- ja naisvangit, sakkovangit, elinkautisvangit, pakkolaitokseen 
eristetyt ja yhdyskuntapalvelua suorittavat). Varsinainen tutkimusraportti metodikuvauksineen ym. ei ole vielä ilmestynyt. 
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9 Huumeisiin liittyvien sosiaalisten haittojen vähentäminen  
 
 
Hoidon jälkeisissä sopeuttamistoimissa on korostettu moniammatillista yhteistyötä 
viranomaisten kesken. Tähän liittyvät niin sosiaalisen kuntoutuksen, työllistämisen kuin 
tuetun asumisen kokonaisuudet. Varsinkin nuorten ongelmakäyttäjien hoidossa 
mukana ovat myös opetustoimen viranomaiset. Koulutuksen suunnittelu ja 
ammatinvalinnanohjaus kuuluvat nuorten osalta automaattisesti itse hoitoprosessiin. 
Kuitenkin koulutusjärjestelmässä on vähän normaaliin työuraan ohjaavaa koulutusta, 
joka olisi sopeutettu erityisesti ongelmakäyttäjille. Lisäksi vastaanottavista työpaikoista 
on puute, eikä niiden hyöty ole suuri, jos työllistymiskynnys on liian korkea. 
Työllistämistoimista yhtenä esimerkkinä ovat nuorten työpajat. Suomessa kuntien 
yleisten sosiaalipalvelujen osana on mahdollisuus järjestää taloudellisesti tuettua 
asumista päihdeongelmaisille. Osa suomalaista päihdehuollon palvelujärjestelmää ovat 
päihdehuollon asumispalveluyksiköt. Ne on tarkoitettu päihdeongelmaisille, jotka 
tarvitsevat päivittäistä tukea omatoimiseen asumiseen.  
 
Kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain (189/2001) perusteella kuntouttava 
työtoiminta on tarkoitettu pitkään työttöminä olleille ja sen tarkoituksena on parantaa 
heidän työllistymismahdollisuuksiaan. Laki velvoittaa kunnat ja työvoimatoimistot 
järjestämään yhteistyössä kullekin asiakkaalle sopivan palvelukokonaisuuden. 
Akuutissa päihdeongelmassa ei kuitenkaan ole tarkoituksenmukaista aloittaa 
kuntouttavaa työtoimintaa, vaan asiakas ohjataan ensisijaisesti päihdehuollon 
palveluihin.  
 
Vankiloiden terveydenhuolto on järjestettävä (878/1995) siten, että vangilla on muun 
väestön kanssa yhdenvertainen mahdollisuus terveytensä edistämiseen, sairauksien 
ehkäisyyn ja riittäviin terveydenhuollon palveluihin. Vankiloiden päihteiden vastainen 
toiminta perustuu vuonna 2004 laadittuun vankeinhoidon päihdestrategiaan vuosiksi 
2005–2006.  
 
Terveydenhuollon yhteydessä vangeille annetaan tietoja päihteiden vaikutuksista ja 
käyttöön liittyvistä terveysriskeistä sekä kerrotaan vankilassa ja vapaudessa tarjolla 
olevista hoito-ohjelmista. Päihteiden käytön lopettamiseen liittyvät vieroitusoireet 
hoidetaan yleensä vankilassa vankilan lääkärin ohjeiden mukaan. Vaikeissa 
vieroitusoireissa vanki voidaan lähettää myös vankisairaalaan tai ulkopuoliseen 
sairaalahoitoon. Opioidilääkkeillä tuetun vieroitus-, korvaus- tai ylläpitohoidon 
antaminen on mahdollista myös vankiloissa. (Kriminaalihuoltolaitos ja 
Vankeinhoitolaitos 2006.)  
 
Vankeinhuollossa on kehitetty monipuolisesti erilaisia päihdetyön ohjelmia vankilassa 
oleville ja sieltä vapautuville huumeiden käyttäjille yhteistyössä alan keskeisten 
järjestöjen kanssa. Nykyään päihteettömyyttä tukevia päihdekuntoutusohjelmia ja 
sopimusosastoja on lähes kaikissa laitoksissa. Päihdekuntoutusohjelmia järjestetään 
myös avolaitoksissa. Päihdeohjelmat perustuvat useimmiten kognitiiviseen 
käyttäytymisteoriaan. Myös yhteisöhoidollisia ohjelmia toteutetaan. Vankilat pyrkivät 
tekemään kiinteää yhteistyötä vankilan ulkopuolisen päihdepalvelujärjestelmän kanssa, 
ja joissain vankiloissa päihdekuntoutuspalvelut järjestetään ostopalveluna. Vangeilla on 
mahdollisuus osallistua AA- ja NA-ryhmätoimintaan. (Kriminaalihuoltolaitos ja 
Vankeinhoitolaitos 2006.) 
 
Yli kahden vuoden vankeusrangaistusta suorittavat toimitetaan ensin oman alueensa 
sijoittajayksikköön. Sijoittajayksikkönä toimivassa vankilassa vangille tehdään 
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henkilökohtainen riski- ja tarvearvio. Riski- ja tarvearvioinnissa kartoitetaan ne vangin 
elämäntilanteeseen ja persoonallisuuteen liittyvät tekijät, jotka ylläpitävät rikollista 
elämäntapaa. Erityisesti huomiota kiinnitetään vankien päihteiden käyttöön. 
Kartoituksen perusteella laaditaan sijoittajayksikössä rangaistusajan suunnitelma, jota 
täydennetään ja päivitetään sijoituslaitoksissa. Tavoitteena on rangaistusajan 
suunnitelmallinen käyttö siten, että vangin mahdollisuudet selviytyä vapaudessa ilman 
rikoksia paranisivat. (Kriminaalihuoltolaitos ja Vankeinhoitolaitos 2006.)  
 
Uuden vankeuslain myötä riski- ja tarvearvioon perustuva rangaistusajan suunnitelma 
tehdään paitsi yli kahden vuoden rangaistusta suorittaville myös kaikille niille vankilaan 
tuleville, jotka tullaan päästämään ehdonalaiseen vapauteen valvonnassa. Lisäksi 
muille ehdottomaan vankeusrangaistukseen tuomituille laaditaan kirjallisen materiaalin 
pohjalta minimivaatimukset täyttävä rangaistusajan suunnitelma. Rangaistusajan 
suunnitelmaan kuuluu myös vankilassa hyvissä ajoin ennen vapauttamista laadittava 
vapauttamissuunnitelma ja Kriminaalihuoltolaitoksen valvontaan määrättäville laatima 
valvontasuunnitelma (Rikosseuraamusvirasto 2007). 
 
Vankilasta vapautuvien yhteiskuntaan kiinnittymisen ja yksilöllisen kuntoutuksen 
toteutumisen merkittäviä esteitä ovat vankien huonokuntoisuus, lyhyet tuomiot ja 
vankien liian suuri määrä suhteessa vankipaikkoihin67. Vapautuvat vangit jäävät 
peruspalvelujärjestelmän ulkopuolelle sekä puuttuvien resurssien että asenteellisuuden 
takia: kunnat eivät usko asiakaskunnan mahdollisuuteen toipua ja jotkut eivät edes 
halua tunnustaa vankilasta vapautunutta asiakkaakseen. Järjestöillä on 
palvelukokonaisuuksia, joissa saman katon alla saa tukea moniin ongelmiin, mutta 
toimintaa hankaloittaa kunnilta ja valtiolta tulevan rahoituksen lyhytjänteisyys ja 
epävarmuus. (Rantala 2004.) 
 
Oikeusministeriön asettama työryhmä selvitti päihdehuollon tehostamista 
yhdyskuntaseuraamuksissa. Työryhmän mietintö Päihdekuntoutus ja 
yhdyskuntaseuraamukset (2006:19) valmistui lokakuussa 2006. Työryhmä esitti, että 
päihdekuntoutus liitetään tarvittaessa kaikkien yhdyskuntaseuraamusten 
täytäntöönpanoon. Tämä edellyttää tiivistyvää suunnitelmallista asiakaskohtaista 
yhteistyötä Kriminaalihuoltolaitoksen ja kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kanssa. 
 
Huumausaineen käyttörikosuudistuksessa (654–657/2001) nostettiin esille 
mahdollisuus vaihtoehtoisten rikosoikeudellisten seuraamusten käyttämiseen. 
Huomiota kiinnitettiin kahteen erityisryhmään: alaikäisiä olisi sakottamisen sijasta 
puhuteltava ja huumeiden ongelmakäyttäjiä olisi ohjattava hoitoon. Moniammatillisen 
viranomaisten puhuttelun ajatellaan toimivan nuorten kohdalla sakottamista 
tehokkaammin. Hoitoonohjaus vähentäisi paitsi ongelmakäyttäjien syrjäytymistä myös 
käyttöön liittyvää oheisrikollisuutta.  
 

9.1 Sosiaalinen kuntoutus 
 
Törmän ym. (2007) Helsingin kaupunkipäihdetyön arviointitutkimuksessa68 
lähtökohtana oli tuoda esiin käytäntöjä, jotka parantavat ongelmakäyttäjien asemaa ja 
                                                 

67 Aineisto käsittää "yhteistyössä rikoksettomaan elämään" -hankkeen julkisia dokumentteja, Rikosseuraamusviraston 
Tampereella järjestämän verkostokoulutuksen ryhmätyöt, asiantuntijoiden, viranomaisten ja kolmannen sektorin 
haastattelut (25) sekä kahden kuntoutuksessa olevan rikostaustaisen miehen kertomukset tilanteestaan ja sen 
taustoista. (Rantala 2004.) 

68 Tutkimuksen aineisto koostuu palveluja tarjoavien organisaatioiden henkilökunnan haastatteluista (yhteensä 14 
haastattelua) sekä tutustumiskäynneistä kohteeseen (8 kohdetta). 
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kohentavat heidän elämänlaatuaan ja joiden avulla on mahdollista vähentää 
ympäristön kokemia päihdehaittoja. Tutkimuksessa tarkasteltiin kolmea 
tapaustutkimuskohdetta69: päihdeongelmaisten päiväkeskusmallia, huumeiden 
käyttäjien terveysneuvonnan palvelumallia ja sosiaalisen isännöinnin palvelumallia. 
Kunkin kohteen kohdalla vertailtiin erilaisia malleja Helsingistä ja lähialueelta.  
 
Helsingin kaupungin asunnottomien sosiaalitoimisto tarjoaa asumiseen tukimuotoa, 
jota kutsutaan Asson sosiaaliseksi isännöinniksi. Mallissa asukkaita tuetaan 
selvittämällä vuokrarästejä ja estämällä kodin menettäminen sekä vähentämällä 
päihde- ja mielenterveysongelmista aiheutuvia häiriöitä. Se muistuttaa esimerkiksi A-
klinikkasäätiön tuettua asumista siten, että isännöitsijä asuu samassa talossa ja on 
siten koko ajan paikan päällä, vaikka ei tekisikään jatkuvasti isännöitsijän tehtäviä. 
Yhden työntekijän panoksella työ voi kuitenkin muodostua liian kuormittavaksi 
Tuetussa asumisessa vuokrasopimukset kytketään hoitoon ja tukeen liittyviin 
sopimuksiin, kun Assossa asuminen on pysyvää ja päihdekuntoutuksesta irrallista 
toimintaa. Asson malli hyödyntää yhteistyöverkostoa ja pyrkii pääasiassa 
palveluohjaamaan asiakkaita muille tahoille, kun esimerkiksi tuetussa asumissa 
asiakastyö hoidetaan pääasiassa oman henkilökunnan avulla. Sosiaalisen isännöinnin 
mallin onnistuneisuuteen vaikuttaa kaupungin palvelujärjestelmän toimivuus. 
Päihdeongelmaisten asumisen mahdollistamisen ja päihdehäiriöiden vähentämisen 
näkökulmasta malli on lupaava ja joidenkin asukkaiden kohdalla ainoa mahdollisuus 
itsenäiseen asumiseen. (Törmä ym. 2007.) 
 
Tutkimuksen mukaan kaupunkipäihdetyössä keskeistä on matalan kynnyksen 
yksiköihin jalkautuminen ja kenttätyö. Perustarpeiden - levon ja ravinnon - 
tyydyttämiseksi tulisi tarjota suojaisia paikkoja päiväsaikaan, ja etenkin asuttaa vailla 
vakinaista asuntoa olevia päihdeongelmaisia. Alakulttuureissa.eläviä ja hyvin vaikeasti 
ongelmaisia varten tarvitaan etsivää työtä, jonka tekemisestä vertaistyönä on hyviä 
kokemuksia. Kaupunkiympäristölle tyypillisen monimuotoisuuden vuoksi palveluja tulisi 
räätälöidä erilaisiin tarpeisiin. Moniongelmaisia auttaa eri toimijoiden asiakaskohtainen 
yhteistyö, esimerkiksi parityöskentelyn malli, jossa peruspalveluiden ja erityispalvelujen 
työntekijä tekevät yhteistyötä asiakkaan kanssa. Helsingin maantieteellisen sijainnin 
vuoksi kaupunkiin tulevat nopeasti uudet päihteet ja päihteiden käyttötavat. Huumeiden 
käytön haittojen ehkäisyyn tulee panostaa myös silloin, kun tilanne näyttää hyvältä 
lähialueiden vaikean HIV-tilanteen vuoksi. (Törmä ym. 2007.) 
 
Suomen ensimmäinen huumeidenkäyttäjien yhdistys Lumme perustettiin lokakuussa 
2005 ja rekisteröitiin yhdistysrekisteriin huhtikuussa 2006. Jäseniä on noin 70–80, 
joista puolet on käyttäjiä ja puolet käyttäjien läheisiä sekä päihdealan ammattilaisia. 
Yhdistyksen toiminta keskittyy huumeista riippuvaisten tuki- ja neuvontatyöhön. 
Käyttäjiä tuetaan asioiden hoitamisessa, esimerkiksi virastoissa ja lääkärin 
vastaanotolla. Yhdistys jakaa ruiskuja ja kondomeja sekä antaa terveysneuvontaa 
tartuntataudeista ja valistaa tartuntatautitestien ja turvaseksin tärkeydestä. Lumme tuo 
esiin myös niiden huumeiden käyttäjien ääntä, jotka eivät syystä tai toisesta käytä 
terveysneuvontapisteiden palveluja. Yhdistyksen jäsenet ovat myös siivonneet pari 
Helsingissä sijaitsevaa piikityspaikkaa. (Soimula 2007.) 
 
Sosiaali- ja terveysministeriö sekä opetusministeriö koordinoivat 2003–2005 
valtakunnallista hanketta nuorten työpajojen ehkäisevän päihdetyön kehittämiseksi. 
Menetelmänä oli yhteisövalmennus, jonka tavoitteena on, että työpajoille syntyy 
yhteisöllisiä toimintamalleja päihdeongelmien ehkäisemiseksi ja hoitamiseksi. 
Yhteisövalmennus paransi työpajojen päihdepelisääntöjä, kehitti toimintaa ja sitoutti 

                                                 
69 Tässä raportissa keskitetään huomio asumispalveluihin. Päiväkeskusten ja terveysneuvontapisteiden toimintaa on 
esitelty aikaisempien vuosien raporteissa. (Ks. http://www.stakes.fi/FI/tilastot/aiheittain/arkisto/paihteet.htm). 
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pajalaisia toimintaan. Lisäksi yhteisövalmennus lisäsi yhteisöllistä vastuunottoa ja 
yleistä solidaarisuutta sekä madalsi puuttumiskynnystä. (STM 2006b.) 

 

9.2 Huumerikollisuuden ehkäisy 
 
Tuki huumeiden käyttäjille vankiloissa 
 
Vuonna 2006 varsinaisiin päihdekuntoutusohjelmiin osallistui 881 (vuonna 2005 987) 
vankia, minkä lisäksi järjestettiin lyhyitä päihdeneuvonta- ja motivoivan haastattelun 
tilaisuuksia. Uusintarikollisuutta vähentäviin toimintaohjelmiin osallistui 246 vankia ja 
muuhun sosiaaliseen kuntoutukseen 541 vankia. Lisäksi 50 vankia oli ulkopuolisessa 
päihdehuollon laitoksessa tai muussa kuntoutuslaitoksessa. Toimintaohjelmien 
järjestämistä on vaikeuttanut koulutettujen ohjaajien puute. Rangaistusvankien 
päivittäinen ajankäyttö toiminta- ja päihdeohjelmiin on kuitenkin lisääntynyt 5,6:sta 6,8 
%:iin työaikana tapahtuvasta toiminnasta. (Rikosseuraamusvirasto 2007.) 
 
Vuonna 2006 vankiloissa suoritettiin tehtyjen ilmoitusten perusteella huumausaineiden 
takavarikointeja vähemmän kuin edellisenä vuonna. Tiukentuneen valvonnan (mm. 
huumekoiratoiminnan vakiintuminen), päihteettömien osastojen lisääntymisen ja niissä 
suoritettavien päihdetestausten ansiosta ilmi tulleet päihteiden määrät ja käyttö ovat 
lähes ennallaan, ja pitkällä aikavälillä jopa laskeneet. Näiden tekijöiden 
yhteisvaikutuksesta kiinnijäämisriski on kasvanut. Avolaitospaikan ja 
poistumislupakelpoisuuden menettäminen ovat myös päihteiden käyttöä tehokkaasti 
ennalta estäviä kiinnijäämisen seuraamuksia. (Rikosseuraamusvirasto 2007.) 
 
Riitta Granfelt (2007) on tutkinut naisvankien vapauteen valmentavaa päihdeohjelmaa 
Vanajan vankilassa70. Vielä kehitteillä oleva väljästi strukturoidun päihdekuntoutuksen 
malli toimii hyvin. Laadukkaalle kuntoutukselle perusehtoina ovat ohjaajan 
vuorovaikutustaidot ja taustalla olevan kognitiivisen viitekehyksen hallinta. 
Naisvangeilla on paljon mielenterveysongelmia ja pelkoja liittyen sosiaaliseen 
vuorovaikutukseen. Kaikille ei sovi ryhmämuotoinen kuntoutus, vaan sen rinnalla on 
kehitettävä yksilötyötä. Myös moniammatillisuus on tärkeää, jotta toisiinsa kietoutuneita 
päihde- ja mielenterveysongelmia pystyttäisiin hoitamaan paremmin.  
 
Vapauteen valmentava asiakastyö, yhteistyöverkostojen luominen ja suunnitelmallisten 
kuntoutusjatkumojen kehittäminen ei ole tällä hetkellä kenenkään tehtävänä. Koska 
päihdetaustaisilla naisvangeilla on runsaasti vapautumiseen liittyviä sosiaalis-
taloudellisia ja perhesuhteisiin liittyviä ongelmia, päihdeohjelman tulokset tulisi jäsentää 
osaksi vapautumissuunnitelmaa. Lisäksi tulisi pitää huolta siitä, etteivät sairaat ja 
syrjäytyneimmät vangit syrjäydy kuntoutuksesta. (Granfelt 2007.) 
 
Kriminaalihuollon tukisäätiöllä (KRITS) on käynnissä rangaistukseen tuomittujen 
huumeiden käyttäjien terveystieto- ja vertaistukiprojekti (TERVE) 2005–2008. 
Hankkeen tarkoitus on vähentää käytöstä aiheutuvia tartuntatauteja ja muita 
terveydellisiä ja sosiaalisia riskejä ja haittoja ja lisätä turvallisuutta. Uutena keinona 
työssä kokeillaan vertaistoimintaa. Tavoitteena on luoda toimintamallit sekä 
vankilahenkilöstölle että vertaistukeen perustuvalle terveysneuvonnalle ja 
hoitoonohjaukselle sekä tuottaa koulutusohjelma ja käsikirja mallien toteuttamiseksi. 
(KRITS 2007.) 

                                                 
70  Tutkimuksessa on käytetty etnografista tutkimusotetta käyttäen menetelminä osallistuvaa havainnointia (yhteensä n. 
5 kk kahdella vapauteen valmentavalla päihdekurssilla) ja naisvankien ja henkilökunnan haastatteluja (yhteensä 15 
vankia ja. n. 20 henkilökunnan edustajaa).  
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Projektin kuluessa on järjestetty koulutuspäiviä ja terveystieto- ja vertaistukikursseja. 
Keväällä 2007 YLE Teksti-TV:n hyötytietosivuilla esitettiin vajaan kahden kuukauden 
aikana huumehaittojen ehkäisymateriaalia vangeille ja vankilahenkilöstölle. 
Artikkelisarjassa aiheina olivat virushepatiitit, HIV, pistoskäytön vaihtoehdot, päihteet ja 
mielenterveys, yliannostus ja ensiapu, terveysneuvonta sekä vertaistoiminta. (KRITS 
2007.) 
 
 
Vaihtoehtoiset seuraamukset 
 
Valtakunnansyyttäjä on 2002 antamissaan (VKS 2002) ja syksyllä 2006 päivitetyissä 
(VKS 2006) ohjeissa kannustanut syyttäjiä järjestämään huumeiden käytöstä ensi 
kertaa kiinni jääneille 15–17-vuotiaille nuorille puhuttelutilaisuuden, jonne kutsuttaisiin 
nuori, hänen huoltajansa, sosiaaliviranomaisen edustaja ja poliisi. 
Puhuttelutilaisuudessa nuorelle kerrottaisiin mahdollisimman monipuolisesti huumeiden 
käyttämisen rikollisesta luonteesta ja moitittavuudesta sekä selvitettäisiin, mikä on 
nuoren elämäntilanne ja millaiset jatkotoimenpiteet sopivat hänelle parhaiten. 
Tilaisuuden päätteeksi syyttäjä voi tehdä päätöksen syyttämättä jättämisestä. 
 
Tuoreessa tutkimuksessa (Kainulainen 2006) on tarkasteltu 
syyttämättäjättämiskäytännöissä tapahtuneita muutoksia. Vuosilta 2001–2003 
kerätystä kahden vuoden syyttämättäjättämisaineistosta löytyi 243 tapausta, joissa 
syyttämättä jätetty puhuteltiin. Tämä vastaa 18 %:a kaikista päätöksistä. Nuori oli 
yleensä syyllistynyt miedon huumausaineen kokeilemiseen tai muuhun vähäiseen 
käyttämiseen. Poikia oli 80 %, tyttöjä 20 %.  
 
Valtakunnansyyttäjänviraston syyttäjiltä keräämien tietojen mukaan vuonna 2006 
puhuttelumenettelyä on käytetty noin 47 kertaa, ja puhuttelun jälkeen syyttäjä on tehnyt 
lähes poikkeuksetta syyttämättäjättämispäätöksen (VKSV 2007).  
 
Puhutteluista tehdyn erillisen tutkimuksen71 mukaan (Rönkä 2006) viranomaiset 
käyttävät erilaisia diskursseja puhuessaan nuorille huumeista. He puhuvat käytön 
terveydellisistä ja sosiaalisista haitoista, moraalisesta vääryydestä ja 
lainvastaisuudesta sekä huumeiden käytöstä uhkana yhteiskuntaan kiinnittymiselle. 
Nuoret puhuvat puhutteluissa itse hyvin vähän. Lähinnä nuoret vastaavat lyhyesti 
syyttäjän esittämiin kysymyksiin tai myötäilevät viranomaisten kommentteja. Myös 
sosiaalityöntekijöiden puheen osuus oli havainnoiduissa puhutteluissa vähäinen, ja 
niinpä huumevalistusta tarjosivat lähinnä syyttäjä ja poliisi. Viranomaisten tarjoama 
huumevalistus terveydellisistä ja sosiaalisista haitoista oli luonteeltaan yksiulotteista.  
 
Valtakunnansyyttäjä oli vuonna 2002 antamissa ohjeissaan (VKS 2002) kannustanut 
syyttäjiä sopimaan omalla paikkakunnallaan toimivista hoitoonohjausjärjestelyistä. 
Varsinkaan huumeiden ongelmakäyttäjää ei pitäisi sakottaa käyttörikoksesta ennen 
kuin hänen halukkuutensa hakeutua hoitoon on selvitetty. Lokakuussa 2006 
valtakunnan syyttäjä päivitti ohjeen ja ohjeisti, että vähäisimmissä tapauksissa poliisi 
takavarikoi aineen, huomauttaa suullisesti ja luopuu enimmistä toimenpiteistä. (VKS 
2006). 
 
Ohje päivitettiin seuraamuskäytännöstä tehdyn tutkimuksen (Kainulainen 2006) 
havaintojen vuoksi. Käyttörikosuudistuksen alkuvaiheessa tehtiin jonkin verran 
syyttämättä jättämisiä hoidon takia. Vuosilta 2001–2003 kerätyistä 

                                                 
71 Aineistona on käytetty havainnointeja 12 puhuttelusta ajalta lokakuu 2003-toukokuu 2004. Havainnoidut puhuttelut on 
pidetty Etelä-Suomessa. 
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syyttämättäjättämispäätöksistä löytyi 178 mainintaa hoidosta, mikä vastaa 13 %:a koko 
aineistosta. Miehiä oli 70 %, naisia 30 %. Hoitotapaukset keskittyivät alaikäisiin, sillä 
lähes puolet oli 15–17-vuotiaita. Syyttämättä jätetyt olivat tyypillisesti syyllistyneet 
huumeiden käyttämiseen tai hallussapitämiseen omaa käyttöä varten. Miedoista 
huumausaineista oli kysymys lähes puolessa tapauksia. (Kainulainen 2006.) 
Seuraamusjärjestelmä oli siis kiristynyt, vaikka se ei ollut ollut lainsäätäjän tarkoitus.  
 
Valtakunnansyyttäjänviraston syyttäjille tehdyn kyselyn perusteella vuonna 2006 
hoitoon hakeutumisen perusteella on tehty 35 syyttämättäjättämispäätöstä (VKSV 
2007). 
 
 
Poliisin huumevalvontaprojekti pääkaupunkiseudulla 
 
Pääkaupunkiseudulla toteutettiin 1999–2001 huumevalvontaprojekti, jonka 
kohdealueina oli huumeongelmista tunnettuja kaupunginosia. Tavoitteena oli vähentää 
alueen asunnoissa tapahtuvaa myyntiä ja oheisrikollisuutta. Lisäksi tavoitteena oli 
vähentää huumekaupasta aiheutuvaa turvattomuutta ja häiriötä sekä luoda uusia 
yhteistyökäytäntöjä poliisin ja muiden viranomaisten välille.  Projekti toteutettiin paitsi 
mittavilla huumevalvontaiskuilla myös tehostetulla ravintola- ja katuvalvonnalla vilkkailla 
paikoilla. Lisäksi joillakin alueilla käytettiin tehostettua huumausainepainotteista 
liikennevalvontaa. (Kinnunen ym. 2005.) 
 
Projektista tehtiin arviointitutkimus72 (Kinnunen ym. 2007), joka seurasi tavoitteiden 
toteutumista. Turvallisuuden tunteen parantamisessa projekti ei onnistunut kovin hyvin, 
sillä iskuja ei juurikaan huomattu asukkaiden keskuudessa ja poliisin suhtautui 
välinpitämättömästi kiinnostuneisiin asukkaisiin, jotka olisivat mielellään antaneet 
alueen häiriöistä lisätietoa. Kun tieto poliisien iskuista levisi kauppiaiden keskuudessa, 
markkinat menivät syvemmälle maan alle. Huumausainekauppaa vähentävästi iskut 
vaikuttivat sitä kautta, että myyjät tulkitsivat poliisitoimien tehostumisen 
pitkäaikaisemmaksi kuin se tosiasiassa oli, mikä hillitsi joidenkin käyttäjien ja myyjien 
aktiivisuutta markkinoilla.  
 
Tehoiskujen vaikutuksen arviointi poliisille ilmoitetun rikollisuuden tasoon on hankala 
arvioida tilastojen perusteella, mutta yksi tulkinta on, että projektin alkuvaiheessa 
tulokset olivat vaatimattomia, mutta ajan kuluessa toiminta tehostui ja alueiden 
rikollisuus väheni. Yhteistyön tehostaminen muiden viranomaisten kanssa ei juuri 
onnistunut. Käyttäjiä ei ohjattu sosiaali- ja terveysviranomaisten asiakkaiksi; poliisin 
suhtautuivat hoitoon pessimisesti, koska pitivät käyttäjiä "menetettyinä tapauksina". 
Yhteistyön kehittämisessä poliisit kokivat ongelmaksi myös sosiaalityöntekijöiden 
tavoitettavuuden vain virka-aikana. (Kinnunen ym. 2007.) 

                                                 
72 Tutkimuksen aineisto kerättiin vuosina 2000–2001, ja se koostui poliisitoiminnan etnografisesta havainnoinnista 5 
paikkakunnalla, kuulustelujen seuraamisesta (20 kpl), poliisien, kiinniotettujen, sosiaalityöntekijöiden, isännöitsijöiden 
sekä asukkaiden haastatteluista (yht. 70 kpl), huumevalvontaiskujen seurantalomakkeista (22 kpl), otoksesta 
rikosilmoituksia (138 kpl) ja poliisille ilmoitettujen rikosten tilastoista 16 alueella ennen ja jälkeen vuosien 1999–2000 
huumevalvontaiskuja. Tutkimuksen metodiset lähtökohdat pohjautuivat laadulliseen evaluaatiotutkimukseen. 
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10 Huumemarkkinat 

 
Suomen huumausainemarkkinoilla esiintyy erityisesti kannabistuotteita, synteettisistä 
huumausaineista amfetamiinia ja ekstaasia, buprenorfiinivalmiste Subutexiä® sekä 
ennen kaikkea bentsodiatsepiinilääkevalmisteita. Heroiinia Suomessa esiintyy edelleen 
niukasti. Kannabistuotteista erityisesti marihuanan ja kannabiskasvien takavarikot ovat 
2000-luvulla lisääntyneet, mikä kertoo melko pienimuotoisen, mutta osittain myös 
myyntiin suunnatun viljelyn yleistymisestä. Synteettisten huumausaineiden 
takavarikkomäärien suuruusluokka on säilynyt jokseenkin entisellään lukuun ottamatta 
suurten rikoskokonaisuuksien tutkinnan vaiheistuksesta johtuvia muutoksia. 
Takavarikoidun heroiinin määrä putosi tuntuvasti vuoden 2001 jälkeen ja samaan 
aikaan Subutex®-tablettien takavarikot alkoivat lisääntyä. Vuodesta 2005 myös 
Subutexin® takavarikot ovat kääntyneet laskusuuntaan. (KRP 2007.) 
 

Taulukko 8. Poliisin ja tullin vuosina 2000–2006 takavarikoiduiksi kirjaamat 
huumausaine-erät (kg). 

 
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Hasis 196,5 566,6 482 423,1 467,4 430,6 282,7 
Marihuana 13,8 13,7 32 45,3 25,8 43,4 32,9 
Amfetamiini ja 
metamfetamiini 

78,3 149,7 129,2 114,6 108,6 116,6 129 

Kokaiini 38,6 7,3 0,4 1,1 1,1 1,2 6,5 
Kat 348 624 1 039 1 879 2 118 2562 3 283 
Heroiini 6,0 7,9 3,1 1,6 0,2 52,4 0,2 
Subutex (tabletteja) 12 951 38 200 18 700 37 284 32 970 24 478 22 979 
Ekstaasi (tabletteja) 87 393 82 900 45 100 35 216 23 243 52 210 39 185 
LSD (annoksia) 2 355 95 4 629 1 461 195 452 171 
 

Lähde: Keskusrikospoliisi 
 
 

Taulukko 9. Poliisin ja tullin kirjaamien huumausainetakavarikkojen lukumäärät vuosina 
1998–2006. 

 
  1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Hasis 1 997 2 259 2 482 4 011 3 012 2 796 2 626 2 408
Marihuana 382 463 663 1 223 1 275 1 712 2 067 2 305
Amfetamiini 1 641 1 956 2 369 3 778 3 399 3 687 3 392 3 732
Kokaiini 24 49 40 55 45 49 65 79
Heroiini 210 342 437 558 145 90 45 58
Subutex  - - - 727 741 1 008 844 777
Ekstaasi 57 159 393 465 329 316 328 363
LSD - 15 34 14 10 20 21 17

 
Lähde: Keskusrikospoliisi 
 
Suomessa vallitsevan huumausaineiden tarjonnan kannalta virolaisperäisten 
järjestäytyneiden rikollisryhmien rooli on ollut merkittävä, 2000-luvun alkupuolella 



 72

erityisesti huumausaineiden salakuljetuksessa ja maahantuonnissa ja sittemmin lisäksi 
suomalaisten rikollisryhmien yhteistyökumppanina ja aine-erien toimittajana näiden 
välitettäväksi. In recent years, the role of Finnish crime groups in the distribution of 
drugs in Finland as well as in the acquisition of drugs from abroad has increased, but 
the co-operation of Finnish crime groups with Estonian and other collaborators around 
Europe still plays an important role. (National Bureau of Investigation 2007.) 

10.1 Huumeiden saatavuus ja tarjonta 
 
Huumausaineiden maahantuonti on kansainvälistä rikollisuutta, ja noin 15–30 % 
törkeistä huumausainerikoksista Suomessa epäillyistä henkilöistä on ollut viime 
vuosina ulkomaalaisia. Vuonna 2006 ulkomaalaisten osuus laski edellisvuoden 28 
%:sta 14 %:iin. Törkeistä huumausainerikoksista epäiltyjen ulkomaalaisten suurimmat 
ryhmät muodostuivat vuonna 2006 virolaisista (41 % ulkomaalaisista epäillyistä) ja 
venäläisistä (14 % ulkomaalaisista epäillyistä). (KRP 2007.) Virolaisilla järjestäytyneillä 
rikollisryhmillä on tärkeitä rooleja lähes kaikkien Suomeen tuotavien huumausaineiden 
kansainvälisessä hankinnassa ja salakuljetuksessa.  
 
Samaan aikaan suomalaisrikollisten merkitys huumausaineiden salakuljetuksessa ja 
kaupassa on vahvistunut. Suomalaisrikolliset osallistuvat huumeiden hankintaan myös 
ulkomailla ja huolehtivat niiden levittämisestä Suomessa. Suomen tyypillisesti 
löyhärakenteinen ammattimainen rikollisuus on samalla tiivistänyt organisoitumistaan ja 
sen kurinalaisuus on vahvistunut. Organisoidun huumausainerikollisuuden valmius 
väkivaltaan näkyy esimerkiksi huumausainerikostutkinnan yhteydessä tehtyjen ase- ja 
ampumatarviketakavarikkojen lisääntymisenä. Huumausainerikollisuudessa toimivat 
järjestäytyneet rikollisryhmät ovat laajentaneet toimintaansa lisäksi muun muassa 
taloudelliseen ja petosrikollisuuteen, jota käytetään myös huumausainerikollisuuden 
rahoituslähteenä. (KRP 2007.) 
 
Suurin osa huumausaineista tulee Suomen markkinoille hyvin vaihtelevia reittejä 
etelästä ja lännestä. Noin 90 % Suomen markkinoilla tavattavasta amfetamiinista tulee 
Virosta tai Viron kautta lähinnä Liettuasta, hasis taas Espanjan ja joko Pohjoismaiden 
tai Baltian maiden kautta Marokosta. Venäjällä on salakuljetusreittinä merkitystä 
erityisesti heroiinin osalta. Hoitopalvelujen puute ja Subutexin tarjonnan heikentyminen 
laittomilla markkinoilla voi nostaa heroiinin kysyntää. Suomi on lisäksi varteenotettava 
reitti heroiinin kansainvälisessä salakuljetuksessa Venäjän suunnasta muualle 
Eurooppaan. Kokaiinin suosio ja tarjonta näyttää kääntyneen kasvuun vuodesta 2006 
lähtien, mutta kokaiini on Suomen huumemarkkinoilla edelleen varsin harvinainen aine. 
(KRP 2007.) 
 
Tuore tutkimus (Hakkarainen ym. 2006.) pyrki arvioimaan Suomen markkinoilla 
liikkuvan kannabiksen määrää kysynnän perusteella. Väestökyselyjen tulosten 
perusteella tutkimuksessa arvioitiin kannabiksen käyttäjien kokonaismäärä. Tähän 
lukuun lisättiin arvio niiden ongelmakäyttäjien määrästä, jotka ovat aliedustettuja 
väestökyselyissä. Käytetyn kannabiksen määrä arvioitiin käyttämällä kvalitatiivisista 
tutkimuksista saatuja tuloksia. Kannabiksen käyttömallien perusteella käyttäjät voidaan 
jakaa viiteen ryhmään: kokeilijoihin, satunnaiskäyttäjiin, aktiivisiin satunnaiskäyttäjiin, 
viikottaisiin käyttäjiin ja päivittäisiin käyttäjiin. Kunkin ryhmän vuodessa käyttämän 
kannabiksen määrä arvioidaan käyttötiheyden perusteella. Näin arvioimalla 
tutkimuksen mukaan Suomessa oli vuonna 2004 106 200 kannabiksen käyttäjää, jotka 
käyttivät vuoden aikana 1700–4250 kg kannabista. Tämä ylittää usein toistetun arvion 
siitä, että takavarikoidun määrän (2004: 493 kg + 7840 kannabiskasvia) osuus olisi 5-
10 % markkinoilla olevan kannabiksen määrästä. Tämän tutkimuksen perusteella 
oikeampi arvio olisi 10–25 prosenttia. 
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Vuosittain tehtävässä aikuisväestön terveyteen vaikuttavien elintapojen 
seurantatutkimuksessa (AVTK) on vuodesta 1997 lähtien kysytty, kenelle on tarjottu 
huumeita viimeksi kuluneen vuoden aikana. Nuorimpiin ikäryhmiin kohdistuneen 
huumetarjonnan yleistyminen näkyi vuosituhannen vaihteeseen saakka, jonka jälkeen 
se on 15–24-vuotiailla miehillä laskenut vuosina 2001–2006 25 %:sta 13 %:iin. Myös 
nuorilla naisilla näkyy 1990-luvun nouseva ja 2000-luvun laskeva trendi. Uusimman 
tutkimuksen perusteella vuodesta 2005 vuoteen 2006 15–24-vuotiaiden naisten 
kohtaama huumeiden tarjonta laski 18:sta 11 prosenttiin. 25–34-vuotiaiden 
ikäryhmässä huumetarjontaa kohdanneiden osuus on kasvanut korkeammaksi kuin 
aikaisemmin. Tämä viittaisi siihen, että ikäryhmään on siirtynyt huumeiden käytön 
kasvuvaiheen nuoria. (Piispa ym. 2007.)  
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10.2 Huumausainetakavarikot 
 
Huumausainetakavarikoissa ei tapahtunut vuonna 2006 suuria muutoksia (KRP 2007). 
Hasistakavarikkojen kilomäärä (283 kg vuonna 2006) laski ja takavarikkojen lukumäärä 
(2 599 vuonna 2006) nousi edellisvuodesta. Marihuanatakavarikkojen kilomäärä (33 
kg), takavarikoitujen kannabiskasvien määrä (7510 kappaletta + 36 kg) ja 
takavarikkojen lukumäärä (1 378) laskivat, mutta marihuanatakavarikkojen lukumäärä 
(2269 vuonna 2006) nousi edelleen hieman. (KRP 2007.) 
 
Pitkällä aikavälillä tarkasteltuna takavarikoitujen huumausaineiden määrä on kääntynyt 
laskuun. Laskua edeltää takavarikkomäärien moninkertaistuminen 1990-luvulla, joskin 
suomalainen lähtötaso oli matala. Nyt lähes kaikkien markkinoilla löytyvien aineiden 
määrät ovat laskussa huippuvuosista. Poikkeuksena ovat kannabis-kasvit, joita on 
takavarikoitu 2000-luvulla kasvavia määriä lukuun ottamatta vuotta 2006. (Kainulainen 
2007b.) 
 
Takavarikoitujen amfetamiinien määrä (129 kg) nousi hieman, mutta takavarikkojen 
lukumäärä (3101) laski. Ekstaasin osalta takavarikkomäärät laskivat (39 185 tablettia, 
297 takavarikkoa) edellisvuoteen verrattuna. Kokaiinitakavarikoissa (6,5 kg, 82 
takavarikkoa) todettiin kasvua, joka liittyy selvästi aineen suosion vähittäiseen 
lisääntymiseen Suomessa. Khatin takavarikkomäärät ovat kasvaneet koko 2000-luvun 
ajan. Khat-kasvia takavarikoitiin vuonna 2006 yhteensä 3 283 kg. (KRP 2007.) 
 
Heroiinin takavarikoitu määrä romahti 2000-luvun alussa (2004: 0,2 kg). Vuonna 2005 
heroiinin takavarikkomäärää nosti yksittäinen Venäjän rajalla tehty takavarikko. Vuonna 
2006 takavarikoidun heroiinin määrä (0,24 kg) palautui aiemmalle hyvin matalalle 
tasolle. (KRP 2007.) 
 
Buprenorfiinivalmiste Subutexin® takavarikoitu määrä väheni edelleen (22 979 
tablettia, 840 takavarikkoa). (KRP 2007.) Suuret Subutex®-erät salakuljetetaan 
Suomeen Ranskasta ja pienempiä määriä tuodaan lähinnä lääkemääräyksiä vastaan 
ennen kaikkea Virosta. Virossa on todettu, että muutamat lääkärit kirjoittavat 
suomalaisille narkomaaneille paljon lääkemääräyksiä, joissa on Subutexin lisäksi 
määrätty muitakin huumausaineeksi luokiteltuja Suomessa sekakäyttäjien suosimia 
rauhoittavia lääkkeitä. (Tulli 2006). Muita huumausaineiksi luokiteltuja lääkevalmisteita 
(lähinnä bentsodiatsepiineja ja jonkin verran opioideja) takavarikoitiin Suomessa jonkin 
verran vähemmän kuin edellisvuonna, mutta takavarikkojen lukumäärä nousi hieman 
(74 924 tablettia, 3525 takavarikkoa) (KRP 2007). 
 
 

10.3 Huumausaineiden hinta ja laatu 
 
Huumausaineiden laboratoriotunnistus ja siihen liittyvät pitoisuuksien mittaamiset 
suoritetaan KRP:n rikosteknisessä laboratoriossa tai tullilaboratoriossa.  
 
KRP:n rikosteknisessä laboratoriossa tehtiin tutkimus katukauppatasolla (0,5–10 g) 
syyskuusta 2005 maaliskuuhun 2006 takavarikoidusta amfetamiinista. Näytteitä oli 304 
kappaletta. Amfetamiinipitoisuus vaihteli 0–99,1 %:n välillä keskipitoisuuden ollessa  
24 % ja mediaaniarvon 23 %. Keskimääräinen pitoisuusarvo on laskenut huomattavasti 
verrattuna vuoteen 1993, jolloin keskiarvo oli 30 % ja mediaani 32 %. Alueellisesti 
tarkasteltuna amfetamiinipitoisuudet olivat korkeimpia pääkaupunkiseudulla ja 
matalimpia Itä-Suomessa. Näytteen koolla ei ollut yhteyttä pitoisuuteen. (KRP 2006.) 
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Huumausaineiden hinnoissa ei tapahtunut vuonna 2006 merkittäviä muutoksia. 
Katukaupassa tyypillinen grammahinta vuonna 2006 oli hasikselle 6–12 euroa, 
valkoiselle heroiinille 60–120 euroa, amfetamiinille 15–25 euroa, kokaiinille 60–100 
euroa ja ekstaasitableteille 12–20 euroa. Eri olosuhteissa hinta voi kuitenkin poiketa 
olennaisesti keskitasosta: erityisesti Subutex on poikkeuksellisen houkutteleva 
myytäväksi. Viron apteekeissa Subutex (8 mg:n tabletti) maksaa noin 6 euroa, 
laittomilla markkinoilla Etelä-Suomessa siitä voi saada katukaupassa noin 30-40, 
Pohjois-Suomessa 80-120 euroa ja vankiloissa, joissa aine on saavuttanut suuren 
suosion päihderiippuvaisten vankien keskuudessa, jopa 130-150 euroa. (KRP 2007.) 
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B. ERITYISTEEMAT 
 

11 Huumeiden käytön julkiset kustannukset 
 

11.1 Johdanto 
 
Tämän luvun ensisijaisena tarkoituksena on antaa luotettava arvio huumeiden käytön 
julkiselle hallinnolle (public) aiheuttamista rahallisista välittömistä (direct) 
kustannuksista (expenditures) Suomessa vuonna 2005. Mukaan ei oteta yksityisiä 
kustannuksia eikä sosiaalisista haitoista aiheutuvia epäsuoria kustannuksia. 
Laskentakehikko noudattaa kansainvälisesti käytettyä ja hyväksi todettua COI-
laskelmien luokkaa. 
 
Raportissa esitetyt kustannukset perustuvat Suomessa vakiintuneeseen 
laskentakehikkoon (Hein & Salomaa 1998), jonka perusteella lasketut 
huumehaittakustannukset on raportoitu vuodesta 1998 lähtien Stakesin julkaisemassa 
Päihdetilastollisessa vuosikirjassa. Lasketut kustannukset vastaavat 
Päihdetilastollisessa vuosikirjassa esitettyjä kustannuksia niiltä osin, kuin ne 
molemmissa laskentakehikoissa ovat mukana.  
 
Toissijaisena tarkoituksena on selvittää, mitkä huumeiden käytön haitat maksavat 
eniten, kuka viime kädessä maksaa kustannukset, minkälaiseen toimintaan resursseja 
suunnataan ja mitkä ovat eri ohjelmiin käytettyjen rahallisten resurssien suhteet. Kun 
huumeiden aiheuttamien kustannusten rakenne tiedetään, voidaan arvioida heijastaako 
kustannusten rakenne päätöksentekoa. 
  
Kustannuslaskelmassa käytetyt metodit ovat valtion ja kuntasektorin budjettien 
analysointi, erilaisten tilastojen ja rekisterien hyväksikäyttö sekä ministeriöiden, eri 
viranomaisten ja järjestöjen toimintakertomuksien läpikäyminen. Laskelman tekoon on 
tarvittu myös haastatteluja, asiantuntijalausuntoja sekä erillistutkimuksia.  
 
 

Kustannuslaskelmien taustaa 

 
Päihteiden käytön aiheuttamien haittakustannusten arviointi kuuluu niin sanottujen 
cost-of-illness -laskelmien (COI) luokkaan (Single ym. 2003). Laskelmat on kehitetty 
tuottamaan tietoa todellisista ja potentiaalisista resursseista, jotka menetetään koko 
kansantalouden tasolla jonkin kansantaudin vuoksi. Yhdistämällä epidemiologista ja 
taloudellista dataa voidaan vertailla erilaisten kansantautien kuluttamia 
yhteiskunnallisia resursseja.  
 
Ennen kaikkea nykyistä tilannetta voidaan verrata hypoteettiseen vastakkaiseen 
maailmantilaan, jossa tautia ei ole eikä myöskään sen aiheuttamia kustannuksia. 
Tämän ajattelun taustalla ovat puolestaan vaihtoehtoiskustannuksen käsite ja niukat 
resurssit. Jos tautia ei olisi, mitä muuta menetetyillä resursseilla tai varoilla voitaisiin 
tehdä. Yhtä hyvin voidaan tutkia mitä kustannuksia jäisi syntymättä sellaisessa 
maailmantilassa, jossa ei ole päihteitä.  
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Haittakustannukset voidaan jakaa välittömiin ja välillisiin kustannuksiin. Välittömät 
kustannukset muodostuvat esimerkiksi sairaanhoidon, päihdehuollon tai yleisen 
turvallisuuden toiminnoista. Välillisillä kustannuksilla tarkoitetaan puolestaan 
esimerkiksi tuotannonmenetyksiä tai aineettomista haitoista (suru, kipu jne.) johtuvia 
kustannuksia. Kustannuksia voidaan tarkastella kaikkien yhteiskunnan toimijoiden 
kannalta. Tällöin kokonaiskustannuksia kutsutaan sosiaalisiksi kustannuksiksi. 
Sosiaaliset kustannukset muodostuvat julkisista menoista, yksityisistä kustannuksista 
ja ulkoisvaikutuksista. Kustannuksia voidaan tarkastella myös vain yhden toimijan, 
esimerkiksi julkisen sektorin, näkökulmasta.  
 
COI-laskelmat tutkivat pohjimmiltaan resurssien allokointia tavoitteenaan vaikuttaa 
päätöksentekoon ja yleiseen keskusteluun. Laskelmat eivät ole täydellisiä taloudellisten 
vaikutusten arviointeja eivätkä kustannushyötyanalyysejä. Huolimatta siitä onko 
tarkastelun kohteena kansataudit tai päihteet, laskelmien tarkoituksena on tuottaa 
taloudellista tietoa siitä, miten tutkimuksen kohteena oleva ilmiö rasittaa yhteiskunnan 
resursseja, sekä helpottaa päätöksentekoa resurssien allokoinnissa. Tämän pohjalta 
voidaan sanoa, että COI-laskelmat ovat osa kansantaloustieteen tutkimusta ja ne tulee 
tehdä noudattaen kansantaloustieteelle tyypillistä ajattelutapaa. 
 

 

Miksi laskelmia tehdään? 

 

Päihteiden käytön aiheuttamat terveydelliset ja sosiaaliset haitat ovat kiistattomat ja 
haittojen vaikutukset näkyvät yhteiskunnassa laajalti. Päihteiden käytön haittojen 
taloudellisen näkökulman huomioiminen tulisi olla osa harjoitettua päihdepolitiikkaa.  
  
Huolella rakennetut ja tarkkaan raportoidut kustannuslaskelmat palvelevat eri tahoja. 
Päätöksenteko ilman taloudellisten vaikutusten arviointia ei ole järkevää. Niukkojen 
resurssien maailmassa kustannusnäkökulman mukaan tuominen päätöksentekoon 
pakottaa ottamaan huomioon toimien tehokkuuden ja taloudellisuuden. Eri toimia 
voidaan kohdistaa sinne missä niillä on eniten vaikuttavuutta.  
 
Etenemällä kustannuslaskelmista kustannus-hyötylaskelmiin, erilaisten toimien 
vaikuttavuutta voidaan vertailla. Tämä antaa päättäjille mahdollisuuden valita haittojen 
vähentämisen kannalta tehokkain yhdistelmä erilaisia toimia. Toisaalta kustannusten ja 
niiden rakenteen tunteminen tekee mahdolliseksi arvioida, vastaavatko käytetyt menot 
päätöksentekoa.  
 
Kustannusten esittäminen antaa myös sekä yleisölle että päätöksentekijöille 
mahdollisuuden ymmärtää asioiden mittasuhteita. Lisäksi kustannuslaskelmien 
tekemiseen tarvittava suuri taustatyön määrä paljastaa puutteita nykyisissä 
toimintavoissa, niin tutkimuksessa kuin tilastoinnissa. 
 
Huumeiden käytön aiheuttamien haittojen ja niiden määrän arvioinnissa on useita 
ongelmia. Huumeiden käyttöön liittyvien haittojen erottelu muiden tekijöiden 
aiheuttamista haitoista on monissa tapauksissa hankalaa. Toisaalta saattaa olla 
vaikeaa päätellä ovatko huumeet pääasiallisena vai toissijaisena syynä jonkin haitan 
syntyyn. 

Kaikkia huumeisiin liittyviä haittoja ei pystytä tilastoimaan. Kustannusten perusteena 
käytetyt tiedot haittojen määrästä ja laajuudesta perustuvat tilastojen puuttuessa 
asiantuntijalausuntoihin. Tällöin arvion oikeellisuus kyseisen kustannuserän 
suuruudesta riippuu alkuperäisen asiantuntijalausunnon oikeellisuudesta.  
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Kustannusten luokittelu  

 
Kustannusten taso ja niiden jakauma ovat osittain seurausta poliittisista päätöksistä. 
Tämän vuoksi huumeiden käytön aiheuttamien kustannusten rahallisen määrän 
arvioimisen lisäksi kustannusten rakenteen tutkiminen on tärkeää. Kustannusten 
rakenteiden sisältämän informaation esiin saamiseksi kustannukset on jaoteltu neljällä 
erilaisella luokittelulla.  
 
Ensinnäkin lasketut kustannukset on luokiteltu YK:n tilastokomitean kansainvälisen 
COFOG-luokittelun (Classification of the Functions of the Government) mukaisesti. 
Luokittelussa julkisen sektorin eri toiminnot on luokiteltu niiden kustannusten mukaan. 
Mukana ovat isoimmat ja yhteiskunnan kannalta kiinnostavimmat kustannuserät. 
Toiseksi kustannukset on luokiteltu julkisen sektorin sisällä sen mukaan onko lopullinen 
maksaja valtio vai kuntasektori. Tarkastelussa on otettu huomioon myös tulonsiirrot 
julkisen sektorin sisällä.  
 
Kolmanneksi kustannukset on luokiteltu niiden käyttötarkoituksien mukaan (Reuter 
2006). Käyttötarkoituksia ovat ennaltaehkäisevät ohjelmat73, huumehoito-ohjelmat, 
turvallisuuden ja järjestyksen ylläpitoon perustuvat ohjelmat ja haittojen vähentämiseen 
perustuvat ohjelmat74 (Liite 1). Neljänneksi kustannukset on luokiteltu sen mukaan, 
onko menot budjetointivaiheessa etukäteen korvamerkitty (labelled) erityisesti 
huumetyöhön suunnatuiksi menoiksi vai onko kyseessä ei-korvamerkitty, luonteeltaan 
nimenomaan kustannustyyppinen menoerä (un-labelled) kuten esimerkiksi 
terveydenhuollon toiminta, jossa huumetapausten määrää ei voida valita eikä 
kustannuksia siten varsinaisesti suunnitella etukäteen.  
 
Edellä mainitut luokittelut ovat informatiivisimpia päätöksenteon alaisten menojen 
osalta, sillä tämän tyyppisten menojen luokittelu kertoo mihin resursseja 
yhteiskunnassa on haluttu käyttää.  
 
 

Julkiset menot 

 
Julkisilla menoilla tarkoitetaan tässä valtion ja kuntien menoja. Julkisten menojen 
suunnittelu on keskeinen osa hyvin järjestettyä ja toimivaa hallintoa. Julkisten varojen 
käytön tulisi vastata kansalaisten toiveita ja poliittista tahtoa. Julkisen sektorin budjetti 
ei tästä näkökulmasta ole luettelo menoista ja tuloista, vaan dokumentti yhteiskunnan 
tekemistä poliittisista ja moraalisista valinnoista.  
 
Tämä raportti käsittelee vain julkiselle sektorille aiheutuneita välittömiä kustannuksia. 
Yhteiskunnalle kokonaisuudessaan aiheutuvat kustannukset ovat suuremmat, kun 
mukaan otetaan välilliset kustannukset (ks. esim. Päihdetilastollinen vuosikirja 2007).  
 
Laskelmassa käytetyt menoerät ovat tilinpäätöstietoja, eli mukana ovat vain todella 
toteutuneet menot tarkasteluvuoden ajalta. Suomessa valtio osallistuu kuntien menojen 
rahoitukseen tulonsiirroin. Tästä johtuen esimerkiksi kunnat terveyspalvelujen tuottajina 
eivät ole palvelun ainoita maksajia. Kunnat kustantavat julkisen sektorin 

                                                 
73 Ennaltaehkäiseviin ohjelmiin on luettu mukaan myös huumeisiin liittyvä tutkimus. 
74 Haittojen vähentämisellä tarkoitetaan tässä Reuterin (2006) määritelmään perustuen korvaus- ja ylläpitohoidon ja 
neulanvaihto-ohjelmien lisäksi laajempaa haittojen etukäteistä torjuntaa ja haittojen jälkikäteistä minimointia esimerkiksi 
toimeentulotukea ja terveydenhoitoa.  
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terveyspalvelujen kustannuksista noin 75 prosenttia. Loppu jää valtionhallinnon 
maksettavaksi. 
 
Täysin tarkkaa erittelyä lopullisen maksajan suhteen on joissain tapauksissa 
mahdotonta tehdä. Esimerkiksi monen toimijan yhteisesti rahoittamat projektit ovat 
kustannuslaskelmien kannalta hankalia selvittää. Oleellisinta on, etteivät mitkään 
kustannukset tule lasketuksi useaan kertaan.  
 
 

Mitä jää ulkopuolelle? 

 
Julkisen hallinnon menoja tarkasteltaessa yksityisen sektorin kustannukset jätetään 
tarkoituksella tarkastelun ulkopuolelle. Rajanveto julkisen ja yksityisen sektorin kesken 
voi joissain tapauksissa olla hankalaa. Yksityisen sektorin kustannukset saattavat 
kaatua kuluttajien maksettaviksi esimerkiksi kohonneina vakuutusmaksuina. On 
olemassa kustannuksia, joiden lopullista maksajaa on vaikea yksiselitteisesti osoittaa. 
Hyvin todennäköisesti osa kustannuksista kaatuu jotain kautta yhteiskunnalle ja 
veronmaksajille. Kustannusten suuruus riippuu myös poliittisista ja moraalisista 
valinnoista. Loputtomien tarpeiden yhteiskunnassa tarpeet ovat yleensä vähintään yhtä 
suuret kuin varatut resurssit. Tämä tarkoittaa, että niukkojen resurssien maailmassa 
kustannuksia syntyy yleensä suurin piirtein niin paljon, kuin varoja on käytettävissä. 
Kustannukset saattaisivat olla erisuuruiset, mikäli resurssit joustaisivat suoraan 
tarpeiden mukaan. Mitkä olisivat kustannukset, jos esimerkiksi kaikki huumeiden 
käyttäjät pääsisivät katkaisuhoitoon välittömästi niin halutessaan? Mitkä olisivat 
kustannukset, jos huumausainelainsäädäntö kiristettäisiin äärimmilleen? 
 
Huumeiden käytön aiheuttamien haittojen kustannukset julkiselle sektorille vuonna 
2005  

 
Huumeiden käyttöön liittyvät haitat maksoivat julkiselle sektorille arviolta 180 miljoonaa 
euroa vuonna 2005. Valtion kunnille maksamat tulonsiirrot75 huomioon ottaen valtio 
maksoi 107 miljoonaa euroa ja kunnat 73 miljoonaa euroa. Lasketut kustannukset on 
eritelty tarkemmin taulukoissa 13 ja 14. 
 
Asukasta kohti laskettuna huumeiden käytön haitat maksoivat vuonna 2005 Suomessa 
34 euroa. Suhteessa bruttokansantuotteeseen kustannukset muodostivat 0,11 
prosentin osuuden.  
 
Kaikista julkisen sektorin menoista kustannukset muodostivat 0,23 prosentin osuuden. 
Sosiaalisesta budjetista (Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan budjetti) 
kustannukset muodostivat 1,8 prosenttia. Huumeiden ongelmakäyttäjää kohden 
laskettuna huumeiden käytön haitat maksoivat 10 719 euroa.  
 

                                                 
75 Valtion tulonsiirtojen laskennalliset osuudet kustannuksista perustuvat raporttiin Alkoholihaittojen yhteiskunnalliset 
kustannukset 2003 (Mellin ym. 2006). 
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Kuvio 6. Kustannusten jakautuminen valtion ja kuntien kesken. 
 

 
 
 

Taulukko 10. Huumeiden käytön haittakustannukset 2005. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lähteet: Valtiokonttori, Tilastokeskus. 

 
 

Kustannusten jakautuminen käyttötarkoituksen mukaan 

 
Tässä raportissa lasketut kustannukset on jaettu käyttötarkoituksen (Taulukko 11) 
mukaan (Reuter 2006). Kaikki kustannukset huomioon ottaen julkinen sektori käytti 
eniten varoja huumeiden käytön sosiaalisten ja terveydellisten haittojen vähentämiseen 
(69 ME).  
 
Lähes saman verran varoja käytettiin turvallisuuden ja järjestyksen ylläpitoon (60 ME), 
jossa poliisitoimi ja rangaistusten toimeenpano muodostivat selvästi suurimmat 

                                                 
76 Keskiarvo ongelmakäyttäjien lukumäärän ja minimi ja maksimi arvioista. 
77 Julkisen sektorin tutkimus- ja kehittämistoiminnan budjetti 2005 pois lukien korkeakoulusektori. 

  
Kustannukset yhteensä, miljoonaa euroa  180 
Kustannukset per capita, euroa 34 
Kustannukset per huumeiden ongelmakäyttäjä76 (PDU), 
euroa 

10 719 

Kustannukset suhteessa BKT  0,11 % 
Kustannukset per julkiset menot 0,23 % 
Kustannukset per sosiaalinen budjetti  1,8 % 
Kustannukset per julkisen sektorin tutkimus ja 
kehittämistoiminta 77  

32 % 
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menoerät. Päihdehoitoon78 (38 ME) ja haittojen ennaltaehkäisyyn (12 ME) käytettiin 
selvästi vähemmän varoja. 
 
Taulukossa 11 on myös raportoitu laskelmassa käytetyt kustannusten ylä- ja alarajat. 
Suurin vaihteluväli on haittojen vähentämisen kustannuksissa. Tämä johtuu 
terveydenhuollon menojen ja eläkemenojen laskentatavasta. Hoitojaksot ja eläkkeet 
tilastoidaan kansainvälisen ICD-10 tautiluokituksen mukaan. Molemmissa tapauksissa 
minimin muodostavat tapaukset, joissa huumesairaus on ollut päädiagnoosina. 
Maksimi muodostuu tapauksista, joissa huumesairaus on ollut pää- tai 
sivudiagnoosina. 
 

Kuvio 7. Kustannusten jakautuminen käyttötarkoituksen mukaan. 
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 Taulukko 11. Kustannukset käyttötarkoituksen ja ylä- ja alarajojen mukaan. 

 
 

                                                 
78 Sisältää toimenpiteet tartuntatautien ehkäisyyn, terveysneuvontapisteet ja korvaus- ja ylläpitohoidon. 

 
Kategoria Kustannus, 

miljoonaa 
euroa 

Min Max Perusarvio 
per capita 

Per huumeiden 
ongelmakäyttäjä

Haittojen ennaltaehkäisy 12 (7 %) 12 12 2 707 
Huumehoito 38 (21 %) 38 38 7 2 269 

Turvallisuuden ja 
järjestyksen ylläpito 

60 (33 %) 53 68 11 3 600 

Haittojen vähentäminen 69 (39 %) 52 86 13 4 143 

Kustannukset min – max  180 155 204 34 10 719 
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Kuka maksaa? 

 
Mikäli työnjakoa valtion ja kuntien kesken arvioidaan kustannusten maksajan 
perusteella, huumeiden käytön haitat koskettavat määrällisesti useampaa valtion tahoa 
(Taulukko 13). Karkeasti ottaen valtio hoitaa järjestyksen ja turvallisuuden ylläpidon 
sekä suurimman osan tutkimuksesta ja ennaltaehkäisystä.  
 
Kuntien vastuulle jää terveydenhoitoon ja sosiaalipalveluihin liittyvät toimet (Kuvio 8), 
joiden kustannuksiin valtio osallistuu tulonsiirroin noin neljännesosalla. Kun työnjakoa 
arvioidaan pelkästään rahallisin perustein näyttää siltä, että kunnat eivät osallistuisi 
ennaltaehkäisevään työhön. Ennaltaehkäisevää työtä tehdään myös kuntasektorilla, 
mutta se ei tässä laskelmassa tule esiin omana kokonaisuutena.  
 

Kuvio 8. Työnjako valtion ja kuntien kesken. 
 

12 10

60

25

107

0

28

0

45

73

0

20

40

60

80

100

120

Haittojen
ennaltaehkäisy

Huumehoito Turvallisuuden
ja järjestyksen

ylläpito

Haittojen
vähentäminen

Yhteensä

M
ilj

oo
na

a 
eu

ro
a

Valtio
Kunnat

 
 
 
Kansainvälistä vertailua 

Eri maiden huumehaittakustannuksia on niukasti löydettävissä eikä maiden välinen 
vertailu erilaisista demografisista ja taloudellisista lähtökohdista ole ongelmatonta. 
Kansainvälisiä vertailuja tehtäessä arvioidut kustannukset tulisi tehdä vertailukelpoisiksi 
painottamalla niitä väestön ja talouden koolla (Kopp 2003). 
 
Taulukossa 12 on esitetty Suomen lisäksi neljän muun maan arvioidut huumeiden 
käytön haittakustannukset. Lukuja ei ole tässä tehty suoraan vertailukelpoisiksi ja 
lähinnä parhaan vertailukohteen Ruotsin arvioidut kustannukset ovat vuodelta 2002.  
 
Voidaan kuitenkin sanoa, että kansainvälisesti verrattuna julkisen sektorin kohtaamat 
huumeiden aiheuttamat haittakustannukset ovat Suomessa matalaa tasoa. Tämän 
voidaan arvella johtuvan siitä, että Suomessa huumeiden käyttäjiä on vähemmän kuin 
tässä vertailussa olevissa maissa. Suomi ei myöskään ole merkittävä huumeiden 
kauttakulkumaa toisin kuin esimerkiksi monet Keski-Euroopan maat.  
 
 
 
 

 



 83

 

Taulukko 12. Kansainvälistä vertailua. 
 

 
 
Lähteet: Reuter 2006, Origer 2005, Ramstedt 2006. 
 

11.2 Pelkästään huumetyöhön81 suunnatut menot (labelled drug-related 
expenditures) 
 
Pelkästään huumetyöhön suunnattuja päätöksenteon alaisia menoja arvioidaan olleen 
8 miljoonaa euroa vuonna 2005 (Kuvio 9).  
 
Pelkästään huumetyöhön osoitetuista julkisista menoista on vähän dokumentteja. 
Suurin osa budjetoiduista menoista osoitetaan suoraan eri viranomaisille ja laitoksille 
ilman tarkempaa budjetin erittelyä käyttötarkoituksesta. Mikäli menoja on budjetoinnin 
yhteydessä eritelty, tarkemmat erittelyt päätyvät harvoin varsinaisten tilinpäätöstietojen 
yhteyteen. Erilaisten projektien ja politiikkaohjelmien rahoitus saattaa myös jakautua 
useille vuosille ja mukana on monesti useita toimijoita. 
 
Useimmissa tapauksissa menot on merkitty ”päihdetyöhön” suunnatuiksi. Tällöin menot 
täytyy eritellä alkoholin ja huumeiden aiheuttamiin kustannuksiin. Menoeräkohtaisia 
erotteluja huumeiden ja alkoholin kesken voi olla hankala tehdä. Karkeasti ottaen 
voidaan sanoa, että vain huumetyötä tekevät viranomaiset ja laitokset pystyvät 
tekemään selkoa pelkästään huumetyöhön korvamerkityistä menoista. Tässä 
laskelmassa sosiaali- ja terveysministeriön ja Stakesin menot voidaan luokitella tähän 
luokkaan. Stakesin menot sisältävät myös kansainväliseen yhteistyöhön suunnattuja 
varoja kuten esimerkiksi Reitox-yhteistyöhön varatut rahat.  
 
Suomessa päihdetyöhön liittyy kansainvälisesti poikkeuksellinen järjestely. Suomessa 
rahapelaaminen on järjestetty Raha-automaattiyhdistyksen (RAY) monopolitoiminnan 
kautta. Toiminnan tuotto käytetään monenlaiseen kansanterveyteen, urheiluun ja 

                                                 
79 Ennakkotieto 
80 Vain keskushallinnon menot 
81 Huumetyöllä tarkoitetaan tässä kaikkea julkisen sektorin tekemää huumeisiin liittyvää työtä sekä julkisen sektorin 
kokonaan tai osittain rahoittamaa huumeisiin liittyvää työtä. 

  Suomi 
(2005) 

Ruotsi 
(2002) 

Hollanti 
(2002)  

Luxemburg79 
(2005) 

Yhdysvallat80 
(2002) 

Kustannukset 180 744 2186 38–40  
Prosenttia BKT:stä 0,11 0,3 0,47 0.13 – 0.14 0,42 
Prosenttia julkisista 
menoista 0,23 0,61 1,6 0.54 – 0.57 1,30 
Per capita 34 82 137 83–88 150 
Kustannukset per 
ongelmakäyttäjä 10 719 - - 13 571–16 00 - 
Huumehoito per 
ongelmakäyttäjä, euroa 2 269 7 600 9 200 - 1500 
Järjestys ja turvallisuus 
per ongelmakäyttäjä, 
euroa 3 600 17 000 55 000 - 8000 
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hyvinvointiin liittyvään toimintaan. RAY on suurin yksittäinen päihdetyön tukija, jolla on 
lukuisia avustuskohteita. Varat ovat osa julkisen sektorin menoja ja niitä hallinnoidaan 
sosiaali- ja terveysministeriön budjetin kautta.  
 
RAY:n vuosittainen huumetyöhön suunnattu avustussumma saadaan RAY:n 
avustusrekisteristä. Avustussummaa ei voida luokitella millään yhdellä luokittelulla, sillä 
huumetyöhön liittyviä avustuskohteita ja avustusvaroja saavia huumetyötä tekeviä 
järjestöjä on useita. Raha-automaattiyhdistyksen jakamat avustukset voidaan luokitella 
erityisesti huumetyöhön korvamerkityksiksi rahaksi, mutta koska avustussumma on 
otettu mukaan yhteenlaskettuna summana, kaikki projektit raportoidaan tässä yhtenä 
huumetyöhön suunnattuna korvamerkittynä menoeränä. Tämä selittää osaltaan miksi 
Suomessa on löydettävissä vähemmän korvamerkittyä, pelkästään huumetyöhön 
suunnattua rahaa.  
 
Huumeiden käyttöön liittyvien haittojen aiheuttamia menoja olisi mahdollista saada 
tarkemmalla tasolla lisäämällä viranomaisten välistä yhteistyötä ja panostamalla 
budjetointiin, jossa yleisen kiinnostuksen kohteena olevia menoluokkia raportoitaisiin 
yksityiskohtaisemmalla tasolla. 
 

11.3 Yleiset budjetin kustannukset (un-labelled drug-related expenditures) 
 
Huumeiden käyttö aiheutti erilaisia ei-päätöksenteon alaisia yleisesti julkisesta 
budjetista maksettavia menoja yhteensä 172 miljoonaa euroa vuonna 2005 (kuvio 9). 
 
Kaikkia huumeiden käytön aiheuttamia kustannuksista on vaikea ennakoida tarkkaan. 
Tästä johtuen valtaosa huumeiden käytön aiheuttamista kustannuksista on sellaisia, 
joita ei etukäteen voida tarkkaan budjetoida eikä siten myöskään varsinaisesti 
korvamerkitä huumetyöhön suunnatuksi. Suurin osa viranomaisista ei pysty 
valitsemaan huumetapausten määrää. Eri viranomaisten ja toimijoiden kohtaamat 
kustannukset riippuvat suoraan vuosittaisten huumetapausten määrästä.  
 
Julkisen terveydenhuollon palveluita käyttävien huumeiden käyttäjien määrää ei voi 
valita. Huumeiden aiheuttamien kustannusten osuus terveydenhuollossa riippuu 
suoraan huumetapausten lukumäärästä. Suomessa Stakes tilastoi kaikki hoitojaksot ja 
hoitopäivät kansainvälisen ICD-10 -tautiluokituksen mukaisesti. Luokituksen 
perusteella huumeiden käytöstä aiheutuneisiin sairauksiin liittyvät hoitopäivät voidaan 
laskea erikseen diagnooseittain. Huumeiden aiheuttamat kustannukset voidaan laskea 
jälkikäteen, kun tiedetään huumesairauksiin liittyvien hoitopäivien lukumäärä ja 
hoitopäivän keskimääräinen hinta.  
 
Terveydenhuollon kustannusten arvioinnin voidaan ajatella olevan prosessi, jossa 
lähtemällä liikkeelle yksittäisistä tapauksista päästään käsiksi kokonaisuuteen (bottom-
up). Esimerkiksi poliisille ja oikeuslaitokselle aiheutuvien kustannusten arviointi 
puolestaan lähtee liikkeelle kokonaiskustannuksista (top-down). Huumeiden käytön 
aiheuttamien kustannusten osuus riippuu näissä tapauksissa huumetapausten 
osuudesta työmäärässä. Huumetapausten osuus työmäärästä joudutaan arvioimaan 
asiantuntijalausuntojen perusteella, koska varsinaisia tilastoja huumetapausten 
aiheuttamasta työmäärästä ei ole. 
 
Asiantuntija-arvioihin perustuvien kustannusten osalta arvioiden oikeellisuus on haluttu 
varmistaa antamalla kustannusosuuksille ala- ja ylärajat. Kustannusosuuksien 
ajatellaan olevan normaalisti jakautuneet, jolloin todelliset kustannukset ovat 
todennäköisemmin minimin ja maksimin välissä eli erityisesti niiden keskiarvo.  
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Päätöksenteon valossa 

 
Kustannukset luokiteltiin sen mukaan onko menoerä pelkästään huumetyöhön 
suunnattu menoerä vai yleisesti julkisen sektorin budjetista maksettava huumeiden 
käytön aiheuttama kustannus. Keskeisenä erona on, että ensiksi mainitut menot ovat 
päätöksenteon alaisia menoja, jotka on etukäteen voitu suunnitella ja jotka on 
suunnattu pelkästään huumetyöhön. Jälkimmäisten menojen luonne on joko sellainen, 
että kokonaiskustannukset riippuvat huumetapausten vuosittaisesta määrästä, jota ei 
voi voida etukäteen tarkkaan tietää tai sitten menot on suunnattu yleisesti 
”päihdetyöhön”.  
 
Tämän jaottelun mukaisesti suurinta osaa (kuvio 9) huumeisiin liittyvistä kustannuksista 
ei voida joko etukäteen suunnitella tai eritellä pelkästään huumetyöhön suunnatuksi. 
Näin ollen voidaan sanoa, että vaikka huumeiden käytön aiheuttamien kustannusten 
määrä on arvioitavissa ja sen lopullinen maksaja tiedetään, kustannusten kannalta on 
olemassa syy-seuraussuhteiden alueita, jotka eivät ole systemaattisen tilastoinnin ja 
tutkimuksen kohteena eivätkä myöskään systemaattisen päätöksenteon kohteena.  
 

Kuvio 9. Huumetyöhön suunnatut menot ja yleisen budjetin kustannukset. 
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11.4 Aikaisempi suomalainen tutkimus 
 
Suomessa on pitkät perinteet päihteiden käytön ja päihteiden aiheuttamien haittojen 
tilastoinnista. Päihteiden käytön aiheuttamien haittojen taloudellista arviointia on myös 
pidetty tärkeänä. 
 
Heinin ja Salomaan (1998) raporttia "Päihteiden käytön haittakustannukset vuosina 
1994–1995" voidaan pitää ensimmäisenä kattavana suomalaisena tutkimuksena 
päihteiden käytön aiheuttamista haittakustannuksista. Tutkimuksessa arvioitiin myös 
päihteiden käytön aiheuttamia välillisiä kustannuksia kuten tuotantomenetyksiä ja 
menetetyn elämän rahallista arvoa sekä yksityiselle sektorille aiheutuvia kustannuksia. 
 
Päihteiden käytöstä aiheutuvia haittakustannuksia arvioidaan Suomessa erikseen 
alkoholille ja huumeille ilmestyvässä Stakesin julkaisemassa Päihdetilastollisessa 
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vuosikirjassa (SVT). Kustannukset on raportoitu vuodesta samalla laskentakehikolla 
vuodesta 1998 ja laskentakehikko noudattaa Heinin ja Salomaan tutkimusta oleellisilta 
osiltaan. 
 
Viimeisin suomalainen päihteiden käytön aiheuttamia kustannuksia koskeva tutkimus 
on vuodelta 2005 (Mellin ym. 2006). Tutkimus keskittyy alkoholin käytön aiheuttamiin 
haittakustannuksiin, mutta samaa kehikkoa voidaan käyttää myös huumeiden 
aiheuttamia kustannuksia arvioitaessa.  
 
 

11.5 Yhteenveto 
 
Päihteiden käytön aiheuttamat terveydelliset ja sosiaaliset haitat ovat kiistattomat ja 
haittojen vaikutukset näkyvät yhteiskunnassa laajalti. Päihteiden käytön haittojen 
taloudellisen näkökulman huomioiminen tulisi olla osa päihdepolitiikkaa.  
 
Huumeiden käytön aiheuttamien haittojen ja niiden määrän arvioinnissa on useita 
ongelmia. Huumeiden käyttöön liittyvien haittojen erottelu muiden tekijöiden 
aiheuttamista haitoista on monissa tapauksissa hankalaa. Toisaalta saattaa olla 
vaikeaa päätellä, ovatko huumeet pääasiallisena vai toissijaisena syynä jonkin haitan 
syntyyn. 
 
Huumeiden käyttö maksoi julkiselle sektorille 180 miljoonaa euroa vuona 2005. Valtio 
maksoi kokonaiskustannuksista 107 miljoona euroa ja kunnat 73 miljoonaa euroa. 
Huumeiden käytön haitat koskettavat myös määrällisesti useampaa valtionhallinnon 
tahoa.  
 
Kaikki kustannukset huomioon ottaen julkinen sektori käytti eniten varoja huumeiden 
käytön haittojen vähentämiseen (69 ME). Lähes saman verran varoja käytettiin 
turvallisuuden ja järjestyksen ylläpitoon (60 ME). Huumehoitoon (38 ME) ja haittojen 
ennaltaehkäisyyn (12 ME) käytettiin selvästi vähemmän varoja. 
 
Asukasta kohti laskettuna huumeiden käytön haitat maksoivat 34 euroa. Suhteessa 
bruttokansantuotteeseen kustannukset muodostivat 0,11 prosentin osuuden. 
Huumeiden ongelmakäyttäjää kohden laskettuna huumeiden käytön haitat maksoivat 
10 719 euroa. Eri maiden välinen vertailu ei erilaisista demografisista ja taloudellisista 
lähtökohdista ole ongelmatonta, mutta kansainvälisesti verrattuna huumeiden käytön 
aiheuttamat haittakustannukset ovat Suomessa matalaa tasoa. Valtio maksoi 
huumeiden käytön aiheuttamista kustannuksista enemmän kuin kunnat. 
Valtionhallinnon vastuulla on hoitaa järjestyksen ja turvallisuuden ylläpito sekä suurin 
osan tutkimuksesta ja ennaltaehkäisystä. Kuntasektorin vastuulle jää terveydenhoitoon 
ja sosiaalipalveluihin liittyvät toimet 
 
Kustannukset luokiteltiin sen mukaan onko menoerä pelkästään huumetyöhön 
suunnattu menoerä vai yleisesti julkisen sektorin budjetista maksettava huumeiden 
käytön aiheuttama kustannus. Tämän jaottelun mukaisesti huumeisiin liittyvät 
kustannukset ovat useimmiten sellaisia, joita ei voida joko etukäteen tarkkaan 
suunnitella tai niitä ei ole eritelty pelkästään huumetyöhön suunnatuksi. Näin ollen 
voidaan sanoa, että kustannusten kannalta on olemassa syys-seuraussuhteiden 
alueita, jotka eivät ole systemaattisen tilastoinnin ja tutkimuksen kohteena eivätkä 
myöskään välttämättä systemaattisen päätöksenteon kohteena.  
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Taulukko 13. Huumeiden käytön haittakustannukset valtiolle 
 

COFOG Viranomainen Reuter’s Budjetin 
menot 
yhteensä 

Huumehaitta- 
kustannukset 

Korvamerkitty

    
03. YLEINEN 03.1 POLIISITOIMI     

JÄRJESTYS JA Poliisitoimi Järjestys/turvallisuus  575,4 16,1  
TURVALLISUUS Tullivalvonta Järjestys/turvallisuus  130,3 4,7  

 03.2 PALO- JA PELASTUSTOIMI    
 Palo- ja pelastustoimi Järjestys/turvallisuus  62,3 2,2  
 03.3 TUOMIOISTUINLAITOS     
 Käräjäoikeus Järjestys/turvallisuus  127,7 1,7  
 Hovioikeus Järjestys/turvallisuus  34,4 0,9  
 Korkein oikeus Järjestys/turvallisuus  7,2 0,1  
 Oikeusapu Järjestys/turvallisuus  21,2 0,2  
 Ulosottolaitos Järjestys/turvallisuus  80,4 0,8  
 Syyttäjälaitos Järjestys/turvallisuus  30,9 1  
 03.4 VANKILAITOS     
 Vankeinhoitolaitos Järjestys/turvallisuus  188,9 31,6  
 Avolaitostyöt Järjestys/turvallisuus  5,9 1  
 03.5 YLEISEEN JÄRJESTYKSEEN JA TURVALLISUUTEEN LIITTYVÄ TUTKIMUS JA 

KEHITTÄMINEN 
 Oikeuspoliittinen 

tutkimuslaitos 
Ennaltaehkäisy  1,1 0,03  

 Kriminaalipoliittinen instituutti Ennaltaehkäisy  0,5 0,01  
 03.6 YLEINEN JÄRJESTYS, MUUALLA LUOKITTELEMATON   
 Oikeusministeriö Ennaltaehkäisy 79,3 0,6  
 Eräät maksetut korvaukset Haittojen 

vähentäminen 
10,1* 0,09  

07. 
TERVEYDENHUOLTO 

07.5.0 TERVEYDENHUOLTOALAN TUTKIMUS JA KEHITTÄMINEN  

 Stakes Ennaltaehkäisy 22,9 0,6 Kyllä 
 Kansanterveyslaitos Ennaltaehkäisy 34,3 1,2  
 Alkoholitutkimussäätiö Ennaltaehkäisy  0,5 0,2  
 07.6 TERVEYDENHUOLTO, MUUALLA LUOKITTELEMATON   
 Sosiaali- ja terveysministeriö Ennaltaehkäisy  70,1 2 Kyllä 
 Raha-automaattiyhdistys Ennaltaehkäisy 305 5,4 Kyllä 
 Raha-automaattiyhdistys Ennaltaehkäisy 305 1,8  

10. SOSIAALITURVA 10.1.1 SAIRAUS (Y)     
 Sairauspäivärahat Haittojen vähentäminen  0,9  
 10.1.2 TOIMINTARAJOITTEISUUS    
 Työkyvyttömyyseläke Haittojen 

vähentäminen 
 8,2  

      
TULONSIIRROT 
KUNNILLE 

   25,4  

KUSTANNUKSET YHTEENSÄ   107  
 
*) Eräät maksetut korvaukset pois lukien avustukset saamelaisten kulttuuri-itsehallinnon 
ylläpitämiseen. 
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Taulukko 14 Huumeiden käytön haittakustannukset kunnille sekä valtion tulonsiirrot 
kunnille*  

 
*) Valtion tulonsiirtojen laskennalliset osuudet kustannuksista perustuvat raporttiin 
Alkoholihaittojen yhteiskunnalliset kustannukset 2003 (Mellin et al., 2006). 

 Viranomainen / Laitos Reuter’s Kustannukset 
kunnille 

Kustannukset 
valtiolle 

07. 
TERVEYDENHUOLTO 

    

 07.2 AVOHOITOPALVELUT Haittojen 
vähentäminen 

7 2,5 

     
 07.3 SAIRAALAPALVELUT  

ELI LAITOSHOITO 
Haittojen 
vähentäminen 

15,3 5,1 

10. SOSIAALITURVA 10.4.0 PERHE JA LAPSET (Y)    
 Lastensuojelu Haittojen 

vähentäminen 
18,3 6,4 

 10.7.0 SOSIAALINEN SYRJÄYTYMINEN,  
MUUALLA LUOKITTELEMATON (Y) 

 

 Päihdehuolto Huumehoito 28,1 9,9 
 Toimeentulotuki Haittojen 

vähentäminen 
4,3 1,4 

     
KUSTANNUKSET YHTEENSÄ  73 25,4 
     
KUSTANNUKSET KUNNILLE  73  
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Liite 1. Kustannusten luokittelu toiminta-alueen ja tavoitteiden mukaan. 
 
 Kohdistettu toiminta  Laaja toiminta  
Ennaltaehkäisy Koulujen huumeohjelmat Koulujen 

järjestyksenpito 
 Mediakampanjat Yleinen rikollisuuden 

ehkäisy 
 Nuorten huumeiden saannin vähentäminen 

poliisin toiminnan avulla 
Sosiaalisen 
asuntojärjestelmän 
parantaminen  

Huumehoito Metadoniylläpitohoito  Psykiatriset palvelut 
 Neuvonta, terapiaryhmät jne.  
 Valvottu päihteettömyys ehdonalaisvalvonnan avulla 
Järjestys/turvallisuus   
  (1) Tarjonnan 
vähentäminen 

(1) Salakuljettajien/välittäjien pidättäminen, 
rangaistukset 

Yleinen lainvalvonta 

  (2) Kysynnän 
vähentäminen 

(2) Ostajien pidättäminen   

Haittojen 
vähentäminen 

  

  (1) Haittojen 
ehkäiseminen 

(1) Neulanvaihto-ohjelmat, matalan kynnyksen 
metadonihoito, vastuullisesta käytöstä 
tiedottaminen 

(1) Toimeentulotuki 
huumeriippuvaisille 

  (2) Vahingollisten 
seurausten hoitaminen 

(2) Tartuntataudin saaneiden 
huumeriippuvaisten terveydenhoito 

(2) Yleinen 
terveydenhoito 

   
   
 
Lähde: Reuter 2006  
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Liite 2. Pelkästään huumetyöhön82 suunnatut menot  

 
07.5 TERVEYDENHUOLTOALAN TUTKIMUS JA KEHITTÄMINEN 
07.5.0 Terveydenhuoltoalan tutkimus ja kehittäminen 
 
Stakesin menot saadaan Stakesin sisäisestä budjetoinnista. Huumeisiin liittyvät menot 
on eritelty laskelmaan projekteittain.  
 
07.6 TERVEYDENHUOLTO, MUUALLA LUOKITTELEMATON 
07.6.0 Terveydenhuolto, muualla luokittelematon 
 
Sosiaali- ja terveysministeriö 
Sosiaali- ja terveysministeriön huumetyön menot saadaan erillisselvityksenä 
ministeriön tulostietojärjestelmästä. 
 
Raha-automaattiyhdistys 
Raha-automaattiyhdistyksen huumetyöhön myöntämät avustukset saadaan RAY:n 
avustusrekisteristä. Avustuksista on poimittu erillisselvityksenä pelkästään 
huumetyöhön suunnatut avustukset.  
 
RAY myöntää myös avustuksia myös ”päihdetyöhön”. Näissä tapauksissa alkoholi ja 
huumetyöhön suunnatut varat täytyy eritellä. Tämä avustussumma on raportoitu ei-
korvamerkittyinä menoina liitteessä 2. 

                                                 
82 Huumetyöllä tarkoitetaan tässä kaikkea julkisen sektorin tekemää huumeisiin liittyvää työtä sekä julkisen sektorin 
kokonaan tai osittain rahoittamaa huumeisiin liittyvää työtä. 
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Liite 3. Yleiset budjetin kustannukset  

 
3.1.1 YLEINEN JÄRJESTYS JA TURVALLISUUS (03.) 
03.1 Poliisitoimi 
 
Poliisin ja tullin huume-ehtoiset kustannukset perustuvat sisäministeriön hallinnon 
alaisen poliisitoimen ja tullin tarkasteluvuoden aikana toteutuneisiin menoihin sekä 
poliisintoimen ja tullin asiantuntijoiden arvioihin huumeiden aiheuttaman työmäärän 
osuudesta poliisin ja tullin työssä. 
 
03.2 PALO- JA PELASTUSTOIMI 
Pelastustoimen kustannukset perustuvat sisäministeriön hallinnon alaisen 
pelastustoimen tarkasteluvuoden aikana toteutuneisiin menoihin sekä pelastustoimen 
asiantuntijan arvioon huumeiden aiheuttaman työmäärän osuudesta pelastustoimen 
työssä. 
 
03.3 TUOMIOISTUINLAITOS 
Tuomioistuinten kustannukset perustuvat oikeusministeriön hallinnon alaisen 
tuomioistuinlaitosten tarkasteluvuoden aikana toteutuneisiin menoihin. Jokaisen 
oikeusasteen kokonaiskustannukset tiedetään erikseen. Jokaista oikeusastetta varten 
on myös selvitetty rikosasioiden osuus työmäärässä. Huume-ehtoiset kustannukset 
perustuvat huume-ehtoisen työmäärän osuuteen koko kaikista rikosasioihin liittyvästä 
työmäärästä. Toistaiseksi esimerkiksi rikosten erimittaisia käsittelyaikoja ei voida ottaa 
huomioon. 
 
Oikeusministeriön hallinnon alaisten oikeusaputoimistojen, syyttäjän, ulosottovirastojen 
kustannukset perustuvat tarkasteluvuoden aikana toteutuneisiin menoihin sekä 
asiantuntijalausuntoihin. 
 
03.4 VANKILAITOS 
Rangaistuksen toimeenpanon eli vankilaitoksen ja avovankiloiden kustannukset 
perustuvat Oikeusministeriön hallinnon alaisen Vankeinhoitolaitoksen tarkasteluvuoden 
aikana toteutuneisiin menoihin. Huumeiden aiheuttamien kustannusten osuus saadaan 
asiantuntija-arviona oikeusministeriöstä.  
 
03.5 YLEISEEN JÄRJESTYKSEEN JA TURVALLISUUTEEN LIITTYVÄ TUTKIMUS 
JA KEHITTÄMINEN 
 
Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen ja Kriminaalipoliittisen instituutin kustannukset 
perustuvat tarkasteluvuoden aikana toteutuneisiin menoihin sekä oikeusministeriön 
asiantuntijalausuntoon. 
 
03.60 YLEINEN JÄRJESTYS JA TURVALLISUUS, MUUALLA LUOKITTELEMATON 
 
Oikeusministeriö 
Oikeusministeriön menot perustuvat tarkasteluvuoden aikana toteutuneisiin menoihin 
sekä oikeusministeriön asiantuntijalausuntoon. 
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Eräät maksetut korvaukset 
Eräillä maksetuilla korvauksilla tarkoitetaan rikosvahinkokorvauksia, syyttömästi 
vangituille ja tuomituille maksettavia korvauksia sekä oikeusministeriön avustuksia 
rikollisuutta ehkäisevää työtä tekeville ja rikosten uhreista huolehtiville yhteisöille. 
Huumeiden käytön vuoksi aiheutuneet menot saadaan asiantuntijalausunnon 
perusteella. 
 
07. TERVEYDENHUOLTO 
07.2 AVOHOITOPALVELUT 
Avohoidossa vain erikoissairaanhoidon käynnit tilastoidaan diagnooseittain. 
Terveyskeskusten, mielenterveystoimistojen ja kotisairaanhoidon käyntien huume-
ehtoisuus saadaan käyttämällä hyväksi päihdetapauslaskennan tuloksia. 
Päihdetapauslaskennassa kirjataan kaikki yhden päivän aikana koko maassa 
tapahtuneet käynnit, joissa potilaan arvellaan olevan päihteiden ongelmakäyttäjä, tai 
joissa potilas haki apua päihtyneenä tai päihteistä johtuvaan haittaan.  
  
Terveydenhuollon järjestäminen on kuntien vastuulla. Valtion kuitenkin osallistuu 
tulonsiirroin terveydenhuollon rahoittamiseen. Kuntien osuus terveydenhuollon 
kustannuksista on noin 74 prosenttia. Valtion osuus noin 26 prosenttia. 
 
07.3 SAIRAALAPALVELUT ELI LAITOSHOITO 
Huumeiden käyttöön liittyvät sairaaloiden laitoshoitopäivät saadaan Stakesin 
hoitoilmoitusrekisteristä (Hilmo). Huumeiden käyttöön liittyvät hoitopäivät on kirjattu 
kansainvälisen ICD-10 tautiluokituksen mukaan ja ne voidaan poimia rekisteristä 
erikseen pää- ja sivudiagnooseittain. Laitoshoidon kustannukset perustuvat 
hoitopäivien lukumäärään ja laitoshoitopäivän keskihintaan. 
 
Terveydenhuollon järjestäminen on kuntien vastuulla. Valtion kuitenkin osallistuu 
tulonsiirroin terveydenhuollon rahoittamiseen. Kuntien osuus terveydenhuollon 
kustannuksista on noin 74 prosenttia. Valtion osuus noin 26 prosenttia. 
 
07.5 TERVEYDENHUOLTOALAN TUTKIMUS JA KEHITTÄMINEN 
07.5.0 Terveydenhuoltoalan tutkimus ja kehittäminen 
Kansaterveyslaitoksen kustannukset perustuvat tarkasteluvuoden aikana toteutuneisiin 
menoihin sekä Kansanterveyslaitoksen asiantuntijalausuntoon. 
 
Alkoholitutkimussäätiön kustannukset perustuvat tarkasteluvuoden aikana 
toteutuneisiin menoihin sekä Stakesin sisäiseen budjetointiin. 
 
 
07.6 TERVEYDENHUOLTO, MUUALLA LUOKITTELEMATON 
07.6.0 Terveydenhuolto, muualla luokittelematon 
 
Raha-automaattiyhdistys 
Raha-automaattiyhdistyksen huumetyöhön myöntämät avustukset saadaan RAY:n 
avustusrekisteristä. Avustuksista on poimittu erillisselvityksenä pelkästään 
huumetyöhön suunnatut avustukset, jotka on raportoitu korvamerkittyinä menoina.  
 
RAY myöntää avustuksia myös ”päihdetyöhön”. Näissä tapauksissa alkoholi ja 
huumetyöhön suunnatut varat täytyy eritellä. Tämä avustussumma on raportoitu 
erikseen 
ei-korvamerkittyinä menoina. 
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10. SOSIAALITURVA 
10.1 SAIRAUS JA TOIMINTARAJOITTEISUUS 
10.1.1 Sairaus (Y) 
Kansaneläkelaitos tilastoi ICD-10 koodien mukaisesti huumesairauksien vuoksi 
maksetut sairauspäivärahat. Lisäksi mukaan on otettu Kansaneläkelaitoksen 
maksamat sairauspäivärahat, jossa henkilölle on maksettu sairauspäivärahaa 
vammojen, myrkytysten ja tapaturmien vuoksi. Huumeiden aiheuttamia tapaturmia tai 
myrkytyksiä ei tilastoida tässä maksuluokassa erikseen. Arvio huumeiden 
aiheuttamasta osuudesta saadaan päihdetapauslaskennasta olettamalla, että 
sairauspäivärahojen saajien päihde-ehtoisuus vastaa poliklinikoilla käyneiden päihde-
ehtoisuutta. 
 

Taulukko 15. Kansaneläkelaitoksen maksamat huume-ehtoiset sairauspäivärahat 
2002–2005, tuhatta euroa 83 

 
 
 
 
 
 
Lähteet: Kansaneläkelaitos. Eläketurvakeskus. 
 
 
10.1.2 Toimintarajoitteisuus 
 
Kansaneläkelaitos ja Eläketurvakeskus tilastoivat kansainvälisen ICD-10 
tautiluokituksen perusteella huumeiden käytön vuoksi maksetut 
työkyvyttömyyseläkkeet.  
 
Eläkkeet tilastoidaan sen mukaan onko huumesairaus ollut eläkkeen 
myöntämisperusteena sivu- vai päädiagnoosina. Tässä raportissa käytetty huumeiden 
käytön vuoksi maksettu työeläkemeno perustuu Kansaneläkelaitoksen ja 
Eläketurvakeskuksen myöntämien huumeiden käytön vuoksi maksettujen eläkkeiden 
sivu- ja päädiagnoosin keskiarvoon (Taulukko 16).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
83 Huumeiden käytön vuoksi maksetut sairaspäivärahat tilastoidaan ICD-10 koodin mukaan. Mukaan on otettu myös 
eräiden ulkoisten syiden ja myrkytysten vuoksi maksetut sairauspäivärahat. Huumeiden osuus edellä mainitusta 
menoerästä on arvioitu erillistutkimuksen kautta. 

2005 890 
2004 1445 
2003 1644 
2002 1531 
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Taulukko 16. Eläkkeet, huumesairaus pää- tai sivusairautena, 2002 – 2005, tuhatta 
euroa. 

 
 

Lähde: Kansaneläkelaitos. Eläketurvakeskus. 
 
 
10.4. PERHE JA LAPSET 
10.4.0 Perhe ja lapset (Y) 
Lastensuojelun menot muodostuvat kuntien vastuulla olevasta lasten ja nuorten 
laitoshoidosta. Vuosittaiset menot perustuvat Tilastokeskuksen Kuntien talous- ja 
toiminta tilastoihin. Lasten ja nuorten huostaanoton syitä ei tilastoida kattavasti ja 
useimmiten lasten huostaanottoon on vaikea osoittaa yhtä yksitäistä syytä. 
Lastensuojelun huumetapausten osuus saadaan arvioimalla lastensuojelun kaikkien 
päihdetapausten osuus ja näistä tapauksista pelkästään huumeisiin ja lääkkeisiin 
liittyvät lastensuojelun tapaukset. 
 

Vuosi 

Elimelliset 
aivo-
oireyhtymät ja 
käyttäytymisen 
häiriöt 

Elimelliset 
aivo-
oireyhtymät

Huume-
riippuvuus Päihtymystilat

Myrkytykset ja 
muut 
huumesairaudet

Yhteensä

2005 7001 174 982 36 146 8338 
2004 5624 192 1024 37 136 7014 
2003 4461 191 1049 41 134 5876 
2002 3190 228 1076 45 157 4695 
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10.7 SOSIAALINEN SYRJÄYTYMINEN, MUUALLA LUOKITTELEMATON 

10.7.0 Sosiaalinen syrjäytyminen, muualla luokittelematon (Y) 
 
Toimeentulotuki 
Kunnilla on lakisääteinen velvollisuus myöntää toimeentulotukea laissa määrätyin 
ehdoin. Kunnat voivat lisäksi myöntää harkinnanvaraista ehkäisevää toimeentulotukea. 
Toimeentulotuen vuosittaiset menot saadaan Stakesin ylläpitämästä 
sosiaalimenorekisteristä. Huumeiden aiheuttamien kustannusten osuus saadaan 
arvioimalla ensin toimeentulotuen menoista kaikkien päihdetapausten osuus ja 
erottamalla tästä joukosta päihdetapauslaskennan avulla huumetapausten osuus. 
 
 
Päihdehuolto  
Päihdehuollon menot muodostuvat kuntien kustantamista sosiaali- ja terveydenhuollon 
yleisistä palveluista sekä päihdehuollon erityispalveluista. Päihdehuollon menot 
saadaan vuosittain Stakesin tekemästä sosiaalimenolaskelmasta. Menoihin on laskettu 
mukaan A-klinikoiden ja nuorisoasemien toiminta, päihdeongelmaisten asuntola- ja 
asumispalvelut, päihdehuollonkatkaisu- ja kuntoutuspalvelut ja muu päihdehuolto sekä 
raittiustyö. Huumeiden osuus päihdehuollon menoista arvioidaan 
päihdetapauslaskennan avulla. 
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12. Nuorten huumausaineiden käyttö ja sosiaalinen huono-osaisuus 
Suomessa 
 
 
Kaikki nuoret eivät ole samalla viivalla laittomien huumeiden käytöstä aiheutuvien 
haittojen suhteen. Aikaisemmissa tutkimuksissa (ks. esim. McCrystal ym. 2006; Feliti 
2003) on tehty havaintoja nuorta ympäröivän epävakaan ympäristön ja ongelmallisen 
päihteidenkäytön välisestä yhteydestä. Myös joissakin maissa tehdyt nuorten 
huumeidenkäyttöön kohdistuvat tilastolliset tiedonkeruut ovat osoittaneet, että 
huumeiden kokeilua ja käyttöä esiintyy enemmän niillä nuorilla, joilla on merkkejä 
erilaisista sosiaalisista ongelmista kuin niillä, joilla ongelmia ei ole todettu ainakaan 
samassa mittakaavassa (ks. esim. Smit ym. 2002; Korf ym 1999). Kolmanneksi 
vakavien huumeongelmien on katsottu yhdistyvän usein eri maissa esiintyvään 
tiettyihin väestöryhmiin kohdistuvaan rakenteelliseen syrjintään (ks. esim. Allaste 
2006).  
 
Tässä luvussa tarkastellaan huumeongelman ja erityisesti lapsia ja nuoria ympäröivän 
sosiaalisen huono-osaisuuden välisiä yhteyksiä suomalaisessa elinympäristössä. 
Luvussa muodostetaan aikaisempien Suomessa tehtyjen tutkimusten ja selvitysten 
perusteella kuvaa ensinnäkin siitä, minkälaisia syy-seuraustekijöitä on Suomessa nähty 
muodostuvan nuorten huumeidenkäytön ja heitä ympäröivien elinolojen ja sosiaalisen 
kontekstin välille. Toiseksi Luvussa kartoitetaan maassamme tehtyjen aikaisempien 
tilastollisten kartoitusten ja selvitysten perusteella, millaiset oloissa suomalaiset nuoret 
elävät tällä hetkellä ja miten ne ovat mahdollisesti altistamassa nuoria 
huumekokeiluihin ja käyttöön liittyvien ongelmien muodostumiseen. Kolmanneksi 
tarkastelen, miten Suomessa on pyritty vastaamaan nuorten sosiaalisen huono-
osaisuuden ja huumeidenkäytön problematiikkaan esimerkiksi eri viranomaisten 
toimesta tai lainsäädännön keinoin.  
 
Luvun kysymyksenannon taustalla vaikuttaa muun muassa EMCDDA:n esille tuoma 
tutkimustarve kartoittaa aikaisempaa paremmin huumeidenkäytön ja sosiaalisen 
huono-osaisuuden välisiä yhteyksiä EU-maissa. Huumeidenkäytölle altistavien 
sosiaalisten tekijöiden purkaminen on nähty auttavan esimerkiksi ongelmien 
ennakoimisessa tai ehkäisevän päihdetyön aikaisempaa paremmassa 
kohdentamisessa.  
 

12.1 Aikaisempia tutkimuksia sosiaalisen huono-osaisuuden ja huumeidenkäytön 
välisistä yhteyksistä Suomessa 
 
Suomessa nuorten huumeidenkäytön yhteyttä sitä edeltäviin mahdollisiin sosiaalisiin 
ongelmiin tai ”riskitekijöihin” on tarkasteltu tutkimuksissa hyvin vähän. Esimerkiksi 
kohdennettuja tiedonkeruita erilaisten nuorisoryhmien tai riskiryhmien piirissä ei ole 
tehty. Suomessa ei myöskään kerätä systemaattisesti tietoja huumeidenkäyttäjien 
sosiaalisesta taustasta tai muista vastaavista päihteiden käytölle mahdollisesti 
altistavista ympäristöllisistä tekijöistä. 
 
Huumehoitopaikkojen yhteydessä tehdyt asiakastutkimukset ja -kyselyt ovat antaneet 
kuitenkin täälläkin viitteitä siitä, että huumeidenkäyttö yhdistyy usein erilaisiin 
sosiaalisesta huono-osaisuudesta kieliviin seikkoihin, kuten alhaiseen koulutustasoon, 
nuorena alkaneisiin päihdekokeiluihin sekä puutteellisiin sosiaalisiin verkostoihin 
(Harju-Koskelin 2007; Partanen ym. 2006; Baas ja Leiman 1999). Samaa kertovat 
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myös huumausainerikoksista tuomittujen taustoista tehdyt kartoitukset (Kinnunen 
2001). Seuranta- tai pitkittäistutkimukset aiheesta kuitenkin puuttuvat.  
 
Laadullisista tutkimuksista on saatavissa jonkin verran tietoa huumeidenkäyttöä 
taustoittavasta sosiaalisesta huono-osaisuudesta. Ulla Knuuti (2007) nostaa 
huumeiden käyttönsä lopettaneiden ihmisten teemahaastatteluihin (N=32) 
pohjautuvassa väitöskirjassaan esille joidenkin haastateltaviensa ongelmallisen 
taustan, johon kuuluu muun muassa vanhempien päihdeongelmia ja tästä johtuvia 
huostaanottoja.  
 
Riikka Perälän (2007a) huumeiden ongelmakäyttäjien omia ongelmanmäärittelyjä 
käsittelevässä artikkelissa haastateltujen käyttäjien (N=20) taustalta löytyi muun 
muassa vanhempien alkoholi-, huume- ja mielenterveysongelmia, varhaisia 
huostaanottoja tai ”hylkäämisiä” sukulaisten hoiviin, koulukotisijoituksia, 
nuorisorikollisuutta sekä vanhempien tai muiden lähisukulaisten harjoittamaa 
ammattimaista rikollisuutta, johon nuori itsekin oli osallistunut. Muutama kertoi olleensa 
jo hyvin varhain erilaisten nuoriso- ja/tai sosiaalityöntekijöiden interventioiden piirissä. 
Perälä rekrytoi haastateltavansa suomalaisten terveysneuvontapisteiden, eli ruiskujen 
ja neulojen vaihto-ohjelmien piiristä.  
 
Pekka Hakkarainen (2002) nostaa huumeiden käytön ongelmaisen sosiaalisen 
tilanteen esille länsisuomalaisen rannikkokaupungin Turun huumekuolemia 
käsittelevässä artikkelissaan. Huumekuolemat lisääntyivät Turussa selvästi 1990-luvun 
lopulla ja ne olivat esillä myös julkisuudessa. Hakkarainen yhdistää artikkelissaan eri 
viranomaisten keräämien rekisteriaineistojen tietoja, joiden pohjalta hänen on ollut 
mahdollista muodostaa kuvaa muun muassa vainajien ”huumeurista” ja 
elämäntilanteista.  
 
Kaiken kaikkiaan Hakkarainen käsittelee artikkelissaan yhtätoista kuolemantapausta. 
Yhdeksän uhreista oli alle 25-vuotiaita, mitä jo itsessään voi pitää jonkinlaisena 
indikaattorina melko varhain alkaneesta syrjäytymiskehityksestä. Uhrien koulutustausta 
oli hyvin alhainen. Puolella ei ollut minkäänlaista ammatillista koulutusta ja suurimman 
osan ammatillinen ja taloudellinen tilanne oli ollut kuoleman koittaessa epämääräinen. 
Yksi uhreista oli kirjattu asunnottomaksi.  
 
Hakkarainen mainitsee erikseen Turkuun muodostuneen, heroiinia käyttävien nuorten 
miesten ryhmittymän, johon osa uhreista kuului. Ryhmittymään kuuluvien nuorten 
elämään kuului päihteidenkäytön lisäksi aktiivinen rikollinen toiminta ja heidän 
elämänsä oli kaiken kaikkiaan hyvin kaoottista ja hallitsematonta. Turun 
kuolemantapaukset heijastelevatkin Hakkaraisen mukaan kansainvälisesti hyvin 
tyypillistä ongelmallisen huumausaineiden käytön ja sosiaalisen huono-osaisuuden 
välistä kytkentää.  
 
Keskeinen puute tähän mennessä tehdyissä kaikissa suomalaisissa tutkimuksissa on 
ollut kuitenkin se, että ei ole tutkittua tietoa siitä, millä tavalla erilaiset sosiaaliset 
ongelmat liittyvät huumeidenkäyttöön; edeltävätkö ongelmat käyttöä vai syntyvätkö ne 
käytön seurauksena? Tutkija Mirjam Kallandin ja hänen tutkimusryhmässä 
suorittamassa tutkimuksessa vuosina 1991–1997 huostaanotettujen lasten 
elämänvaiheista kävi ilmi, että heillä kuolemanriski suhteessa ei-huostaanotettuihin 
lapsiin oli kohonnut ja että suurin syy riskin kohoamiseen oli itsetuhoinen 
käyttäytyminen. Yleisin kuolinsyy liittyi päihteiden väärinkäyttöön ja riskialttein aika 
kuolla oli nuoren itsenäistymisen aika (Kalland ym. 2001). Tämä antaakin viitteitä siitä, 
että myös Suomessa on havaittavissa merkittäviä väestötason yhteyksiä ongelmallisen 
päihteidenkäytön ja epävakaan lapsuuden tai nuoruuden ympäristön välillä. 
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Seuraavaksi siirryn tarkastelemaan suomalaisten lasten ja nuorten elinoloissa tällä 
hetkellä vallitsevia kehityskulkuja. Osion lopuksi pohdin näiden lukujen mahdollisia 
yhteyksiä nuorten huumeidenkäyttöön ja -kokeiluihin.  
  

12.2 Suomalaisten lasten ja nuorten elinolot 2000-luvulla  
 
Lasten ja nuorten elinoloja kartoittavissa tutkimuksissa on nostettu viime vuosina esille 
lasten ja nuorten parissa tapahtunut polarisaatiokehitys. Suurin osa lapsista ja nuorista 
voi erittäin hyvin, mutta osa voi pahimmillaan erittäin huonosti ja ongelmat kasautuvat 
(ks. esim. Rimpelä ym. 2006). Suomalaisten nuorten elinoloja kartoittavissa 
tutkimuksissa nuorten elämäntilanteessa on ollut havaittavissa muun muassa 
seuraavia negatiivisia kehityskulkuja: teini-ikäisten ja nuorten aikuisten – erityisten 
tyttöjen ja nuorten naisten – lisääntynyt depressiolääkkeiden käyttö, päihteiden käytön 
sukupuolierojen pienentyminen, jolloin tyttöjen juomatavat ovat alkaneet muistuttaa 
runsaammin juovien poikien juomatapoja, toimentulotuen tarpeen lisääntyminen 
molemmissa sukupuolissa, nuorten naisten yksinhuoltajuus ja tästä juontuvat ongelmat 
sekä poikien ja nuorten miesten rikollisuus84 (Karvonen ym. 2006).  
 
Muita lasten ja nuorten heikentyneitä elinoloja ilmentäviä seikkoja ovat olleet tutkijoiden 
mukaan muun muassa lapsiperheissä ym. lasten ja nuorten lähisuhteissa esiintyvät 
ongelmat ja lastensuojelun toimenpiteiden lisääntyminen (Rimpelä ym, 2006; ks. myös 
kirjallisuuskatsaus Häggman-Laitila & Pietilä 2005). Esillä ovat olleet myös nuorten 
tekemät rikokset sekä etnisten vähemmistöjen ongelmat (keskustelusta esim. 
Honkatukia ja Kivivuori 2006).  
 
Seuraavaksi tarkastelen tilannetta hieman tarkemmin lasten ja nuorten elinoloista 
tehtyjen erilaisten viimeaikaisten tutkimusten ja selvitysten valossa. Keskityn 
tarkastelussani erityisesti lasten ja nuorten erilaista pahoinvointia kuvaaviin lukuihin. 
 
 
Lapset riskiperheissä  
 
A-klinikkasäätiön Lasinen lapsuus -hankkeessa tehdyn kyselyn perusteella joka 
kymmenes suomalainen on kasvanut kodissa, jossa liiallinen alkoholinkäyttö tai muu 
vanhempien päihdeongelma on aiheuttanut ongelmia tai haittaa. Tulos pohjaa kyselyyn 
vastanneiden subjektiiviseen arvioon lapsuusperheessä esiintyneestä päihteiden 
käytöstä ja sen vaikutuksista omaan elämään. Aineisto edustaa koko Suomen 15 
vuotta täyttänyttä väestöä Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Otokseen kuuluu 473 
miestä (painotettuna 485) ja 532 naista (painotettuna 520) eli yhteensä 1 005 henkeä 
(Peltoniemi 2005). Kaiken kaikkiaan Suomessa on noin 5,3 miljoona asukasta ja noin 
puoli miljoonaa lapsiperhettä.  
 
Päihdeperheessä elämisestä aikuisuuteen seuranneina haittoina nostettiin kyselyssä 
esille mm. heikko itsetunto, pelokkuus, jännittyneisyys, aggressiivisuus, vaikeus luottaa 
muihin ihmisiin, turvaton ja voimaton olo sekä pari- ja ihmissuhdeongelmat. 
Vastanneista 14 prosenttia nosti esille myös oman päihteiden väärinkäyttönsä 
(Peltoniemi 2005).  
 

                                                 
84 Nuorten elinolot -vuosikirjojen tavoitteena on tuoda nuoria koskeva tutkimustieto ja tilastollinen aineisto yhteen. Kirjat 
syntyvät Nuorisoasiain neuvottelukunnan, Nuorisotutkimusverkoston ja Stakesin yhteistyönä. Kirjoja on ilmestynyt 
vuodesta 2000 lähtien ja niissä on nostettu joka vuosi esille nuorten elinoloja koskevan yleisen tiedon lisäksi joitakin 
erityisteemoja, kuten nuorten kulutus tai nuorten elinolot eri puolella Suomea. Viimeisimmässä vuosikirjassa vuodelta 
2005 teema oli sukupuoli.  
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Stakesin PAKKA-projektin (Paikallinen alkoholipolitiikka) yhteydessä vuosina 2004 ja 
2006 kerätyn väestökyselyaineiston perusteella on arvioitu, että Suomessa vähintään 
70 000 lasta elää perheissä, joissa käytetään liikaa alkoholia (Holmila ym.). Luku 
perustuu kyselyyn vastanneiden henkilöiden omien juomismäärien ja niihin liittyvien 
haittojen arvioitiin sekä vastanneiden kyselyssä antamaan ilmoitukseen heillä 
huollettavina olevien lasten lukumäärästä. 
 
Suomessa ei ole tehty havaintoja kodittomista tai kadulla elävistä lapsista, kuten 
joissakin muissa Euroopan maissa tai Suomen lähialueilla. Myös suomalaisten lasten 
kasvuympäristö on siinä mielessä vakaa, että nuorten terveyden ja hyvinvoinnin 
ongelmat eivät näyttäisi olevan sidoksissa esimerkiksi asuinpaikkakunnan kokoon tai 
sijaintiin (Paju 2004).  
 
 
Lastensuojelun toimenpiteet 
 
Lastensuojelun toimenpiteet jaetaan Suomessa 1) avohuollon tukitoimiin, 2) sijoituksiin, 
joissa lapsen hoito ja kasvatus järjestetään kodin ulkopuolella joko avohuollon 
tukitoimena tai huostaanottona sekä 3) sijoituksen jälkeen tapahtuvaan jälkihuoltoon. 
Vuoden 2006 aikana Suomessa sijoitettiin 15 626 lasta kodin ulkopuolelle. Sijoitettujen 
kokonaismäärä on kasvanut viime vuosina 2–5 prosentin vuosivauhtia. Vuodesta 2005 
vuoteen 2006 kasvua oli 2 %. Lastensuojelun avohuollon asiakkaita oli kaikkiaan 59 
069 lasta ja nuorta vuonna 2006. Edelliseen vuoteen 2005 verrattuna on 
kokonaislukumäärä pysynyt lähes samana (Stakes 2007). 
 
Kodin ulkopuolelle sijoitetuista lapsista vuonna 2006 perhehoidossa oli 38 % ja 
laitoshuollon piirissä 49 %. Muualle oli sijoitettuna 16 %. Tämä luku pitää sisällään 
muun muassa tuettua itsenäistä asumista, joka on suurin ryhmä, sekä erilaisissa 
sairaaloissa ja vastaavissa laitoksissa olevia lapsia ja nuoria. Laitoshuollon piirissä 
olevista 34 % oli sijoitettuina ammatillisiin perhekoteihin tai vastaaviin. Perhesijoitusten 
osuus sijoituksissa on jo pitempään laskenut ja laitoshuollon taas vastaavasti noussut 
(Stakes 2007). 
 
Suomessa on olemassa myös jonkin verran tutkimusta lasten ja nuorten sijoitusten 
syistä. Annika Myllärniemen tutkimuksessa, joka perustuu pääkaupunkiseudun 
lastensuojelun työntekijöille suunnattuun lomakekyselyyn, pääkaupunkiseudun kuntien 
sosiaalitoimen huostaanottopäätösasiakirjoihin, johtavien sosiaalityöntekijöiden 
haastatteluihin sekä lastensuojelun piirissä työskentelevien sosiaalityöntekijöiden 
haastatteluihin, tavallisin syy alle 12-vuotiaan lapsen huostaanottoon oli vanhempien, 
useimmiten äidin päihteiden käyttö. Murrosikäisten nuorten kohdalla sijoituksen 
taustalla oli puolestaan nuoren oma rajaton ja sopeutumaton käytös. Ongelmat 
kasautuivat usein siten, että huostaanotetuilla lapsilla esiintyi sosiaalityöntekijöiden 
tekemien arvioiden mukaan keskimäärin 6,4 sellaista kasvuolojen riskitekijää, jotka 
antoivat aiheen sijoitukseen (Myllärniemi 2005).  
 
Alpo Heikkisen (2006) selvityksessä, jonka aineistona on ollut muun muassa 
pääkaupunkiseudun lastensuojelun tilastot sekä lastensuojelun avohuollon 
asiantuntijahaastattelut, nuorten huostaanottojen taustalla olivat useimmiten ongelmat 
sosiaalisessa vuorovaikutuksessa sekä nuorten oma päihteidenkäyttö. Haastatteluissa 
nousivat esille perheiden kasvatusongelmiin ja hajoamiseen liittyviä tekijöitä sekä 
nuorten mielenterveysongelmat, joiden nähtiin laukaisevan myös päihteidenkäyttöä. 
Yleisenä kehityskulkuna nostettiin esille vanhemmuuden puuttuminen ja päihteiden 
käytön vapautuminen. 
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Nuorten koulutus ja työllisyys  

Suomessa harva nuori - noin 300 nuorta vuosittain – jää vaille peruskoulun 
päästötodistusta. Yli 90 prosenttia suomalaisista nuorista lisäksi jatkaa opiskeluaan 
oppivelvollisuuden päättymisen jälkeen. Koulutuksen ulkopuolella oli nuorten elinoloja 
kartoittavan tilastollisen vuosikatsauksen mukaan vuonna 2004 17–24-vuotiaista 
miehistä noin 13 prosenttia ja naisista 9 prosenttia (Karvonen ym. 2006).  
 
Koulunkäyntiin liittyviä vaikeuksia esiintyy Suomessa arvioiden mukaan useammalla 
kuin joka kymmenellä ikäluokasta (Lavikainen ym.2006). Erityisopetuksessa on tällä 
hetkellä noin 8 prosenttia peruskoululaisista ja määrä on ollut kasvussa erityisesti 
2000-luvulla. Osa kasvusta selittyy tilastoinnin muutoksilla, mutta erityisopetukseen 
osallistuvien määriä on ollut kasvattamassa myös erilaisten diagnoosien, kuten 
ADHD:n ja Aspergerin oireyhtymän, esiintulo. Myös tämän hetkinen lainsäädäntö antaa 
aikaisempaa paremmat mahdollisuudet siirtää lapsi tai nuori erityisopetuksen pariin 
tämän kehityksen niin vaatiessa (Jahnukainen 2006).  
 
Erityisopetus kohdistuu tyypillisimmin poikiin ja pojat viihtyvät koulussa muutenkin 
tyttöjä huonommin sekä myös lopettavat koulunkäyntinsä kesken useammin kuin tytöt 
(emt.; ks. myös Karvonen ym. 2006).  
 
Erityisesti alhaisen koulutustason ja työttömyyden yhdistelmän on nähty lisäävän 
erilaisten ongelmien esiintymistä (Vanttaja & Järvinen 2006). Vuonna 2005 Suomen 
15–24-vuotiaasta väestöstä 11,4 prosenttia oli työttömänä. Naisista oli työttöminä 12,4 
prosenttia ja miehistä 13, prosenttia (www.sotkanet.fi; Karvonen ym. 2006).  
 
 
Nuorten tupakan, alkoholin ja huumeidenkäyttö 
 
Nuorten alkoholin ja huumeiden ja tupakan käyttöä seurataan Suomessa erilaisilla 
kyselyillä. Tunnetuimmat niistä ovat Nuorten terveystapatutkimus, Eurooppalainen 
koululaistutkimus (ESPAD), Kouluterveyskysely ja Maailman terveysjärjestön WHO:n 
koululaistutkimus. Mikko Salasuo on eritellyt kattavasti näistä tutkimuksista saatavilla 
olevaa tietoa suomalaisten nuorten alkoholin, huumeiden ja tupakan käytöstä vuoden 
2006 kansallisessa huumevuosiraportissa (Salasuo 2006a). Nämä tulokset ovat 
edelleen tuoreimmat saatavilla olevat tiedot Suomessa. Käyn seuraavaksi lyhyesti 
lävitse muutamia keskeisiä tuloksia sekä nostan myös esille täydentäviä lukuja.  
 
Päivittäin tupakoivien osuudet olivat nuorten terveystapakyselyn mukaan vuonna 2005 
14–18-vuotiaista pojista 22 prosenttia ja tytöistä 23 prosenttia. Luvut ovat yhtä alhaalla 
kuin vuonna 1979, jotka ovat alhaisimmat koskaan Suomessa mitatut. 
Tupakkakokeilujen ikä on noussut vuosien 2003–2005 välisenä aikana ja nuorten 
asenteet tupakointia kohtaan ovat tiukentuneet (kyselyn tuloksista ks. tarkemmin myös 
Rimpelä ym.2005).  
 
Alkoholin kohdalla nuorten humalajuominen on terveystapakyselyn mukaan 
vähentynyt. 12-vuotiaiden keskuudessa humalajuominen on erittäin harvinaista. 14-
vuotiaiden ikäryhmässä pojista 7 prosenttia ja tytöistä 4 prosenttia kertoi juovansa 
itsensä tosihumalaan kerran kuukaudessa tai useammin. 14–16-vuotiaiden 
keskuudessa humalajuominen on harvinaistunut (Rimpelä ym. 2005).  
 
Myös huumeiden kohdalla viimeaikainen kehitys näyttää käytön ja kokeilun 
vähenemistä. Esimerkiksi vuoden 2005 kouluterveyskyselyn tulokset osoittavat, että 
huumekokeiluissa on palattu 16–18-vuotiaiden ikäryhmässä vuoden 1997 tasolle. 
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Kaiken kaikkiaan 7 prosenttia pojista ja 6 prosenttia tämän ikäisistä nuorista vastasi 
kokeilleensa huumeita vuonna 2005. Yleisin kokeiltu huume oli kannabis.  
 
Tuoreimmat ESPAD-kyselyn tulokset ovat vuodelta 2003. Tuolloin viimeisen vuoden 
aikana jotakin laitonta huumetta käyttäneiden osuus oli aineistossa 7,5 prosenttia 15–
16-vuotiaista nuorista. Yleisin kokeiltu huume oli kannabis, jota oli kokeillut kaiken 
kaikkiaan 11 prosenttia 15–16-vuotiaista nuorista. Muita huumeita, joista 
huomionarvoisimpia olivat amfetamiini ja ekstaasi, oli kokeillut 3 prosenttia.  
 
Lääkkeiden ja alkoholin sekakäyttö on Suomessa ollut yleisempää kuin muissa 
ESPAD-kyselyyn osallistuneissa maissa. Vuonna 2003 17 prosenttia 15–16-vuotiaista 
oli käyttänyt alkoholia ja lääkkeitä sekaisin, kun vastaava osuus muissa ESPAD-
maissa oli 9 prosenttia. 
 
Kaiken kaikkiaan päihdetilanne nuorten keskuudessa näyttää kehittyneen viime 
vuosina parempaan suuntaan. Käyttö ja kokeilu näyttävät tasaantuneen tai jopa 
laskeneen kaikkien päihteiden kohdalla. Jaana Lähteenmaan mukaan merkittävänä voi 
pitää sitä, että täysraittiiden nuorten osuus on ollut kasvussa jo useamman vuoden 
ajan, ja että myös päihdekokeilujen aloitusikä on noussut (Lähteenmaa 2007). 
 
 
Nuoret päihde- ja mielenterveyshoidossa 
 
Kaikista päihdehuollon asiakkaista 3 prosenttia oli alle 19-vuotiaita vuonna 2005 
(n=333). Ensisijainen päihde, jonka vuoksi hoitoon oli hakeuduttu, oli 15–19-vuotiaiden 
keskuudessa kannabis (36 %), ja tämän jälkeen alkoholi (16 %) (SVT; Sosiaaliturva 
2006).  
 
Päihdehuollon huumeasiakkaista noin 11 % oli alle 20-vuotiaita vuonna 2006. Alle 15-
vuotiaita tulee tietojärjestelmän mukaan hoidon piiriin vuosittain vain muutamia tai 
yksittäisiä henkilöitä. Huumeasiakkaista kerätään Suomessa tietoa STAKESin 
ylläpitämän huumehoidon tiedonkeruujärjestelmän avulla, johon päihdehoitoyksiköt 
voivat vapaaehtoisesti osallistua täyttämällä tilastolomakkeen, jolla kerätään tietoja 
heidän asiakkaistaan. Vuonna 2006 lomakkeen täytti 131 hoitoyksikköä. Tietoja saatiin 
yhteensä 4865 asiakkaasta. Vuonna 2005 vastaavat luvut olivat 161 ja 5 499 
(Kuussaari ja Ruuth 2007).  
 
Tiedonkeruun avulla on mahdollista saada jonkin verran tietoa huumeasiakkaiden 
sosiaalisista taustoista. Seuraavaksi nostan esille vain alle 20-vuotiaita asiakkaita 
koskevia tietoja. Heistä 59 prosenttia oli miehiä. Suurin osa oli naimattomia. Korkein 
loppuun suoritettu koulutus oli peruskoulu (76 %) ja hieman yli viidenneksellä oli 
peruskoulu vielä kesken. Suurin osa (61 %) nimesi itsensä opiskelijaksi ja kolmannes 
oli työttömänä. Työssäkäyviä oli 4 prosenttia. Puolet (50 %) asui vanhempiensa luona, 
noin neljänneksellä (23 %) oli oma asunto ja vajaa viidennes (16 %) oli laitoksessa. 
Asunnottomia oli 4 prosenttia. 40 prosenttia oli ohjattu hoitoon lastensuojelun kautta. 
Seuraavaksi eniten (16 %) oli tultu vanhempien ohjaamana. Itse hoitoon oli hakeutunut 
14 prosenttia asiakkaista.  
 
Ensijainen ongelmapäihde näiden asiakkaiden keskuudessa oli kannabis (41 %). 
Tämän jälkeen ongelmapäihteet olivat alkoholi 22 prosentilla, stimulantit 16 prosentilla 
ja opiaatit 14 prosentilla. Lähes kaikki opiaatin käyttäjät käyttivät bubrenorfiinia. Yksi 
prosentti mainitsi käyttävänsä ”muuta” opiaattia, mutta heroiinin käyttäjiä ei ollut 
aineistossa lainkaan. Itseään oli joskus pistänyt 40 prosenttia asiakkaista. Suurin osa 
(61 %) oli avohoidossa. Heistä noin viidennes oli ns. arviointijaksolla, joka viittaa 
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korvaushoitoon jonottamiseen. Laitoshoidossa olevista suurin osa (19 %) oli 
vieroitushoidossa.  
 
Huumausaineiden käyttöön yhdistyy usein myös mielenterveysongelmia joko käyttöä 
edeltävänä tai käyttöä seuraavana ilmiönä. Yli puolella niistä nuorista, joilla on 
diagnosoitu päihdehäiriö, on arvioitu olevan samanaikaisesti mielenterveyshäiriöitä. 
Useimmiten mielenterveysongelmat edeltävät huumeidenkäyttöä (Pirkola ym.2007). 
Suomessa mielenterveysongelmiin sairaalahoitoa saaneita oli vuonna 2005 4,9 
prosenttia 0–17-vuotiaiden ikäryhmästä (www.sotkanet.fi).  
 
 
Nuorten tekemät rikokset 
 
Nuorten ikäryhmien osuus rikoslakirikoksiin syyllisiksi epäiltynä on hieman laskenut 
Suomessa 2000-luvun aikana. Vuonna 2005 alle 20-vuotiaat muodostivat reilun 
viidenneksen näihin tekoihin syyllistyneistä. 15–17-vuotiaiden osuus oli 6,6 prosenttia 
rikokseen syyllistyneistä ja alle 15-vuotiaiden 2,6 prosenttia rikokseen syyllistyneistä. 
Epäiltyjä oli kaiken kaikkiaan 395 286 henkilöä. Miehet muodostavat suurimman osan 
rikokseen syyllistyneistä ja varsinkin nuorissa ikäryhmissä heidän osuutensa on tyttöjen 
osuutta selvästi suurempi (ks. myös Karvonen ym. 2005) 
 
Janne Kivivuori tarkastelee artikkelissaan eri tietolähteitä hyväksikäyttäen nuorten 
rikollisuuden kehittymistä rikostyypeittäin ja nostaa esille muun muassa 
seuraavanlaisia kehityskulkuja. Väkivallan osalta nuorten ikäryhmien väkivalta lisääntyi 
vuosituhannen vaihteessa, mutta on sen jälkeen pysynyt vakaana tai jopa hieman 
laskenut. Vuosina 2004–2005 tilastoitiin yhteensä 3 941 alle 17-vuotiaiden tekemää 
pahoinpitelyrikosta. Nuorten väkivalta on Suomessa vahvasti alkoholiin liittyvää 
(Kivivuori 2006).  
 
Omaisuusrikosten kohdalla pääkehityssuunta on ollut laskeva. Nuorten tekemä 
tilastoitu ryöstörikollisuus on vähentynyt, samoin nuorten tekemien vahingontekojen 
määrä. Kokonaisuutena tarkastellen suomalaiset nuoret ovatkin lainkuuliaisempia kuin 
nuoret kymmenen vuotta sitten. Tämä näkyy myös nuorten itsensä asenteissa, jotka 
ovat tiukentuneet nuorten tekemien rikosten kohdalla (emt.). 
 
Alle 15-vuotiaiden lasten ja nuorten rikoksia pääkaupunkiseudulla tarkasteleva, 
poliisien ja sosiaalityöntekijöiden rekisteritietoja yhdistelevä seurantatutkimus nostaa 
esille muun muassa seuraavia varhaisnuorten rikollisuuteen liittyviä piirteitä. Lasten 
rikokset ovat lieviä, useimmiten näpistyksiä, ja niiden uusiminen harvinaista. Vakavan 
ja jatkuvan rikoskäyttäytymisen taustalla on tavallisesti moniongelmainen perhetilanne 
ja vaikeat kasvuolosuhteet; Peräti 70 prosenttia rikoksensa uusineista oli ollut 
tekemisissä lastensuojelun kanssa jo ennen ensimmäistä tekoaan. Pojat aloittavat 
rikosten tekemisen tyttöjä nuorempana (Savolainen ym. 2007). 
 
Huumausaineiden osalta nuorten tekemät rikokset ovat yleensä käyttörikoksia. Poliisi 
epäili vuonna 2005 kaikkiaan noin 15 400 henkilön syyllistyneen eri 
huumausainerikoksiin. Heistä alle 21-vuotiaita oli viidennes. 15–17-vuotiaita oli 
yhteensä 721 henkilöä (Kainulainen 2006).  
 
 
Ulkomaalais- ja etnisten vähemmistöjen nuorten keskuudessa esiintyvä 
päihteidenkäyttö ja rikollisuus  
 
Suomessa asui vakinaisesti vuoden 2005 lopulla 121 700 ulkomaan kansalaista. Tämä 
on 2,3 % maan koko väestöstä. Suurimmat ulkomaalaisryhmät ovat venäläiset ja 



 103

virolaiset. Tämän lisäksi näkyvä ulkomaalaisvähemmistö on somalialaiset. Suomessa 
on myös näkyvä romanivähemmistö. Heitä arvioidaan olevan tällä hetkellä noin 10 000. 
Romanit ovat Suomen kansalaisia.  
 
Suomessa huumeidenkäyttöön liittyvät ongelmat on yhdistetty vahvasti entisen 
Neuvostoliiton alueelta kotoisin oleviin nuoriin. Käytetyimmät huumausaineet heidän 
keskuudessaan ovat olleet heroiini ja bubrenorfiini. Ongelmat sijoittuvat kuitenkin 1990-
luvun loppuun ja nyt tilanteen on katsottu parantuneen (Puro 2003).  
 
Muista ulkomaalais- ja etnisistä vähemmistöistä on ajoittain esillä romaninuorten 
opiaattien ja rauhoittavien käyttö, aasialaistaustaisten opiaattien käyttö sekä 
somalilaisnuorten kat-huumeen käyttö. Näistä ei ole kuitenkaan olemassa tarkkoja 
lukuja.  
 
Hoitopaikoissa ulkomaalaistaustaisia tai etnisiä vähemmistöjä tavataan harvoin. 
Suomessa tiedonkeruujärjestelmiin kirjataan kuitenkin vain asiakkaan kansalaisuus, 
joten etnisten vähemmistöjen edustajat, jotka ovat Suomen kansalaisia, eivät erotu 
tilastoista. 
 
Juhani Iivari on tutkinut maahanmuuttajien tekemiä rikoksia vuosien 1997–2001 
välisenä aikana (Iivari 2007). Tutkimuksessa on tietoa myös nuorten tekemistä 
rikoksista. Tutkimus perustuu maahanmuuttajien päärikostuomiotilastoihin, poliisille 
ilmoitettuihin maahanmuuttajien rikoksiin sekä rikoksesta tuomittujen 
maahanmuuttajien haastatteluihin.  
 
Kaiken kaikkiaan vuonna 2001 maahanmuuttajat syyllistyivät yhteensä 2 686 
rikokseen. Nuoret (15–20-vuotiaat) ovat tehneet näistä rikoksista noin 30 prosenttia. 
Tyypillisimmät rikokset, joihin he syyllistyivät, olivat omaisuus- ja väkivaltarikokset. 
Huumausainerikoksia oli 13 prosenttia rikoksista. 
 
 
Yhteenvetoa ja pohdintaa tilastollisen tiedon pohjalta 
 
Riskin niin huume- kuin muidenkin päihdeongelmien kehittymiseen katsotaan olevan 
suurin silloin, kun sekä yksilön riippuvuutta synnyttävä biologinen valmius että hänen 
ympäristötekijänsä palkitsevat huumeiden käyttöä. Olen yllä olevassa katsauksessa 
nostanut esille joitakin ympäristötekijöitä, jotka saattavat vaikuttaa päihdeongelmien 
muodostumiseen nuorilla.  
 
Positiivisina ilmiöinä voi pitää nuorten päihteiden käytön (alkoholi, huumeet, tupakka) 
alenevaa trendiä. Varsinkin 1990-luvulla noussut huoli nuorten alati kasvavasta 
huumeidenkäytöstä ei saa vahvistusta tilastoista ainakaan tällä hetkellä. Tämä on jo 
itsessään hyvä asia, mutta sillä voi olla merkitystä myös esimerkiksi nuorten tekemään 
rikollisuuteen. Päihteidenkäytön vähentymisen on esimerkiksi katsottu vähentävän 
todennäköisesti myös väkivaltaa (Kivivuori 2006). Myös nuorten asenteet sekä 
päihteiden käyttöä että nuorten tekemää rikollisuutta kohtaan ovat tiukentuneet, mitä 
antaa hyvän pohjan nuorten parissa tehtävälle erilaiselle ehkäisytyölle. 
 
Suomalaisten nuorten elinympäristö on vakaa siinä mielessä, että meillä ei ole sellaisia 
”slummeja”, joihin olisi kasautunut mittava määrä erilaisia sosiaalisia ongelmia. Myös 
asuinalueiden välinen segregaatio on pientä, vaikka joitakin negatiivisia kehityskulkuja 
onkin nostettu esille. Ongelmat ovat kuitenkin hyvin paikallisia, usein jopa talo- tai 
rappukohtaisia (Kortteinen ym. 2006). 
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Huolestuttavina tekijöinä tulevaisuuden päihde- ja huumeongelmia ajatellen voi pitää 
kasvavia lastensuojelulukuja ja epävakaissa oloissa elävien lasten melko suurta 
määrää. Lastensuojelutaustan on todettu Suomessakin olevan yhteydessä esimerkiksi 
huumeongelmien muodostumiseen ja kuolleisuus huostaanotettujen parissa on 
suurempaa kuin ei-huostaanotettujen (Kalland ym. 2001). Tilanteen tekee 
huolestuttavammaksi vielä se, että lastensuojelun toimenpiteiden takana on usein 
vanhempien päihteidenkäyttö, joka sekin voi lisätä päihdeongelmien riskiä 
aikuisuudessa. Myös nuorten lisääntyviä mielenterveysongelmia voi pitää hälyttävinä, 
sillä mielenterveysongelmien on todettu olevan yhteydessä huumekokeiluihin.  
 
Toisaalta tällä hetkellä ei ole juuri tietoa siitä, mistä kohonneet luvut oikeastaan 
kertovat. Ovatko ongelmat pahentuneet, vai viranomaisten toiminta tehostunut? 
Taustalla voivat vaikuttaa myös muuttuneet määrittelykäytännöt. Esimerkiksi erilaisten 
lääketieteellisten diagnoosien käyttö on yleistynyt lasten ja nuorten ongelmien 
määrittelyssä. Tämä ei kuitenkaan välttämättä kieli pahentuneista ongelmista (Hoikkala 
2006). Lastensuojelun avohuollon asiakkuuksien taustalla on katsottu olevan myös 
ongelmia viranomaisten välisessä työnjaossa ja muutenkin toimenpiteet on nähty 
riittämättömiksi ja ongelmat pääsevät pitkittymään (Heikkinen 2006). 
 
Koulutuksen osalta heikoin yhteiskunnallinen ennuste on katsottu olevan niillä, joilla 
alhainen koulutustaso yhdistyy varhaiseen työttömyyteen (Vanttaja & Järvinen 2006). 
Huumetilannetta tarkastellessa tätä skenaariota vahvistaa huumeiden 
ongelmakäyttäjien alhainen koulutustaso ja korkea työttömyys. 
 
Siitä, miten nuoruuteen ajoittunut karsiutuminen koulutuksesta ja työstä vaikuttaa 
yksilön myöhempään elämänkulkuun ei ole pitkäaikaista seurantatietoa. 
”Koulupudokkaita” tutkineen Markku Vanttajan (2005) mukaan kuitenkin ne koulunsa 
keskeyttäneet, joiden vanhemmat ovat sosio-ekonomisesti heikossa asemassa, ovat 
todennäköisesti itsekin aikuisena heikosti kiinnittyneitä koulutus- ja työmarkkinoille. 
Myös vaikeudet koulussa voivat ennakoida erilaisia ongelmia, kuten aikaisemmissa 
tutkimuksissa on tullut ilmi, mutta tässäkin ilmiöiden tulkintaa vaikeuttaa ongelmien 
määrittely. Esimerkiksi erityisopetuksen lisääntynyt määrä Suomessa ei välttämättä 
kieli kasvavista ongelmista, vaan siitä, että yhä useampi nuori pääsee avun piirin 
ajoissa. 
 
 Etnisten ryhmien ongelmat noudattelevat Suomessa muiden Euroopan maiden 
kehityskulkuja: suurimmat ongelmat ovat kotoutumisessa, jota vaikeuttaa vielä 
kielitaidon ja koulutuksen puute. Juhani Iivarin (2006) mukaan Suomessa esimerkiksi 
maahanmuuttajien rikollisuus on kytkeytynyt korkeaan työttömyysasteeseen sekä 
pienituloisuuteen. Muina ongelmina rikosten taustalla nousevat esille suomen kielen 
taidon puuttuminen ja tästä johtuva eristyneisyys valtakulttuurista. Myös rasismin 
kokemukset nousevat esille. Ongelmat saattavat juontua myös aikaan ennen 
maahanmuuttoa. Esimerkiksi pakolaisina Suomeen tulleiden taustalla saattaa olla 
raskaita kokemuksia pakolaisleireiltä, joita he oireilevat jälkikäteen. Pakolaisilla on 
usein myös hyvin alhainen koulutus, joka lisää ongelmia. Iivari summaakin 
maahanmuuttajien tekemät rikokset Suomessa ilmiöksi, jossa yhdistyy epäonnistunut 
kotoutuminen, työttömyys ja rahan puute.  
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12.3 Lasten ja nuorten huono-osaisuuteen ja huumeidenkäyttöön kohdistuvat 
toimet Suomessa 
 
Laajoille kohderyhmille suunnattu ennaltaehkäisevä toiminta  
 
Suomessa lapsille ja nuorille pyritään takaamaan turvallinen kasvuympäristö 
ensijaisesti erilaisin perhepoliittisin toimenpitein. Niille on tyypillistä pyrkimys tasa-
arvoisuuteen perheiden kesken, joka taataan erilaisilla taloudellisilla tukimuodoilla ja 
kaikille lapsiperheille suunnatuilla hyvinvointipalveluilla. Lapsiperheille suunnattuja 
palveluja ovat Suomessa muun muassa äitiys- ja lastenneuvolat, lasten hammashuolto 
ja kouluterveydenhuolto (STM 2006c). Viime vuosina Suomessa on tehty muutamia 
aloitteita, joilla on pyritty parantamaan lasten ja nuorten asemaa entisestään sekä 
ehkäisemään ongelmien syntymistä.  
 
Vuoden 2008 alusta Suomessa astuu voimaan uusi lastensuojelulaki. Lain myötä muun 
muassa lastensuojeluilmoituksen tekemisen kynnystä madalletaan ja 
ilmoitusvelvollisuutta laajennetaan. Ilmoitusvelvollisiksi tulevat sosiaali- ja 
terveydenhuollon, koulutoimen, poliisin sekä seurakunnan työntekijöiden lisäksi muun 
muassa nuorisotoimen työntekijät sekä yksityisellä sektorilla toimivat palveluntuottajat. 
Ilmoitus on tehtävä aina silloin, kun lapsen lastensuojelun tarve on syytä selvittää. 
Tämän lisäksi etenkin lastensuojelun avohuollon työn suunnitelmallisuutta ja 
resurssointia aiotaan parantaa lain voimaantulon myötä. Sijoituspäätösten osalta lain 
myötä pyritään yhä useammin huolehtimaan siitä, että lapsi voitaisiin sijoittaa ns. 
lähiverkostoon ulkopuolisen sijoituksen asemasta (STM:n tiedotteet; STM 2006c).  
 
Vuonna 2005 Suomessa aloitti toimintansa ensimmäinen lapsiasiavaltuutettu, jonka 
tehtävänä on vahvistaa lasten asemaa ja oikeuksia yhteiskunnassa. Tähän mennessä 
lapsiasiavaltuutettu on nostanut esille muun muassa päihdeperheisiin liittyviä 
ongelmakohtia.  
 
Suomessa on otettu eduskunnan vuonna 2001 tekemän päätöksen perusteella 
koulujen opetusohjelmaan terveyskasvatus, jota opetetaan joka luokka-asteella. 
Terveystiedon oppisuunnitelmat kattavat myös päihteiden käytön ehkäisyyn liittyvän 
tiedonjakamisen. Koulut saavat käyttää apunaan myös koulun ulkopuolisten tuottamia 
päihdeohjelmia. Esimerkiksi erilaisten päihdealan järjestöjen internet-sivuilla esiintyy 
nykyään paljon päihteisiin liittyvää, nimenomaan nuorille suunnattua valistusmateriaalia 
ja -tietoutta. Suomessa on toteutettu myös järjestöjen toimesta 2000-luvun aikana 
monta huumeaiheista kampanjaa, jotka ovat pyrkineet lisäämään nuorten tietoutta 
huumausaineista ja niiden haitoista (Virtanen 2006). 
 
Vuonna 2005 Suomessa laadittiin ehkäisevän päihdetyön laatukriteerit, joita voi 
soveltaa kaikkien päihteiden käytön ja niiden aiheuttamien haittojen tukemiseen ja 
vähentämiseen (Stakes 2006).  
 
Nuorten ongelmia ehkäisevää työtä tehdään myös nuorisotyön piirissä, joka kuuluu 
Suomessa kuntien toimialaan. Nuorisotyön painopiste on ollut nuorten 
työpajatoiminnan tukemisessa ja lapsille suunnatuissa iltapäiväkerhoissa, mutta sen 
puitteissa tehdään myös ennalta ehkäisevää päihdetyötä. Tälle työlle on varattu 
Suomessa oma erillinen määrärahansa, jota on käytetty muun muassa erilaisten 
päihteiden käyttöä vähentämään suunnattujen projektien ja ohjelmien tukemiseen 
(STM 2005).  
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Ulkomaalaisten ja etnisten vähemmistöjen osalta Suomessa on tehty tämän vuoden 
aikana ehdotus syrjinnän kansalliseksi seurannaksi (Työministeriö 2007). 
Ehdotuksessa nähdään tärkeänä muun muassa selvittää ulkomaalais- ja etnisten 
vähemmistöjen asema erilaisten yhteiskunnan tarjoamien palvelujen piirissä sekä ottaa 
vähemmistöryhmien edustajia mukaan syrjinnän seurantaan ja raportointiin.  
 
 
Riskiryhmäinterventiot  
 
Suomessa ns. riskiperheet ovat usein lastensuojelun ja/tai sosiaalitoimen piirissä (ks. 
esim. Känkänen ja Laaksonen 2006). Myös kouluterveydenhuollon tehtävänä on löytää 
erityisessä sairastumis- tai muussa riskissä olevat oppilaat ja suunnata tehostettu 
neuvonta heihin ja heidän perheisiinsä. Tämä koskee myös päihdeongelmien 
muodostumista.  
 
Erityisnuorisotyön kohderyhmänä ovat syrjäytyneet tai syrjäytymisvaarassa olevat 
nuoret, jotka ovat aikuisen tuen tarpeessa. Kunnat toteuttavat muun muassa erilaisia 
erityisnuorisotyön projekteja, jotka ovat usein kaduilla tehtävää etsivää työtä tai sitten 
nuorille suunnattua tuki- ja pajatoimintaa. Työpajatoiminnan merkitys nuorten 
syrjäytymisen ehkäisyssä on nostettu esille Valtiontalouden tarkastusviraston 
viimeisimmässä raportissa (Kaljärvi ym. 2007), jossa pajatoimintaa pidetään hyvänä 
esimerkkinä syrjäytymisvaarassa olevien nuorten kanssa tehtävästä 
moniammatillisesta yhteistyöstä. Selvityksen mukaan pajatoimintaan osallistuminen 
paransi nuorten elämänhallintaa sekä johti usein myös jatko-opintoihin. Eniten 
pajatoiminta hyödytti niitä nuoria, joilla ei ollut perusasteen jälkeistä koulutusta. 
 
Suomessa on myös nuorten parissa ehkäisevää huumetyötä tekeviä järjestöjä. Niiden 
puitteissa toteutetaan muun muassa erilaisia ehkäisevän työn projekteja sekä erilaista 
puhelimitse tai verkosta käsin tehtävää päihteisiin liittyvää neuvontatoimintaa.  
 
Lasten ja nuorten asemaa on pyritty kohentamaan myös erilaisilla riskiryhmiin 
kohdistuvilla tutkimus- ja kehittämishankkeilla. Sosiaali- ja terveysministeriö koordinoi 
Suomessa vuosina 2001–2004 Varhaisen puuttumisen hanketta eli Varpua, jonka 
puitteissa toteutettiin erilaisia välineitä viranomaisille tai vastaaville tahoille puuttua 
lasten, nuorten ja lapsiperheiden ongelmiin sekä tukea heitä (ks. tarkemmin esim. 
Eriksson ja Arnkil 2005). Vuosina 2003–2007 Suomessa toteutetaan Lastensuojelun 
kehittämisohjelma, jonka tavoitteena on yhteistyössä kuntien, järjestöjen ja yksityisten 
palveluntuottajien kanssa tehdä ohjelma, jonka avulla turvataan pitkäkestoisesti lasten 
ja nuorten hyvinvointi ja turvallinen kasvuympäristö (Känkänen ja Laaksonen 2006). 
 
Suomessa on myös lainsäädännön tasolla pyritty ehkäisemään nuorten ongelmien 
muodostumista. Ala-ikäisten rikoksiin kohdistuvalle toiminnalle on luonteenomainen 
piirre ns. huoltomalli, jossa osallistumisen rikollisiin tekoihin katsotaan olevan oire 
henkilökohtaisista tai kasvuympäristöön liittyvistä ongelmista. Lisäksi Suomessa 
noudatetaan nuorten kohdalla ns. lievimmän riittävän toimenpiteen periaatetta. 
Sosiaalitoimella on keskeinen rooli rikosten seuraamusten toteuttajina ja alle 18-
vuotiaat lainrikkojat ovat usein lastensuojelun piirissä (Savolainen ym. 2007). Vuoden 
2005 alussa Suomessa vakinaistettiin ja koko maassa otettiin käyttöön 
nuorisorangaistus. Rangaistus sisältää sosiaalista toimintakykyä edistäviä ohjelmia 
sekä erilaista tukea ja ohjausta, jotka voivat liittyä päihteisiin. 
 
Vuonna 2001 rikoslakiin otettiin uusi säännös lieviä huumausainerikoksia varten. 
Uudistuksessa kiinnitettiin erityistä huomiota alle 18-vuotiaisiin nuoriin ja hoidon 
tarpeessa oleviin käyttäjiin. Heidän kohdalla viranomaisia pyrittiin ohjaamaan ns. 
puhuttelun käyttöön rangaistusmääräysmenettelyn sijasta.  
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Ehkäisevän päihdetyön saralla on Suomessa kehitelty kaksisuuntaisen valistuksen 
ajatusta, joka perustuisi alan tutkijoiden ja päihteitä käyttävien nuorten väliseen 
kommunikaatioon ja yhteistyöhön sekä tätä kautta päihdekulttuurissa tapahtuvien 
muutosten mahdollisimman varhaiseen tunnistamiseen (Seppälä 2003; Seppälä & 
Mikkola 2004).  
 
 
Huumeongelmaisille nuorille suunnattu erityinen toiminta  
 
Huumeongelmainen nuori pyritään Suomessa ohjaamaan hoitoon. Suomessa on 
erikseen alle 18-vuotiaille lapsille suunnattuja hoitopaikkoja, mutta kuten tiedot 
päihdehuollon nuorista huumeasiakkaista osoittavat, suurin osa hoidetaan avohuollon 
piirissä. Varsin moni hoitoon tulleista on jo ennen hoitoa erilaisten 
viranomaisinterventioiden piirissä, josta kertoo esimerkiksi se, että 40 prosenttia 
nuorista asiakkaista tulee päihdehoitoon lastensuojelun kautta.  
 
Suonensisäisille huumeidenkäyttäjille suunnattu sosiaali- ja terveysneuvonta, jonka 
piirissä vaihdetaan muun muassa ruiskuja ja neuloja, tavoittaa myös melko nuoria 
asiakkaita. Heitä pyritään ohjaamaan neuvontapisteistä muiden palvelujen piiriin. 
Toiminta on kuitenkin anonyymia ja lähtee asiakkaan omista tarpeista. Lisäksi nuoria 
huumeidenkäyttäjiä tavoitetaan myös etsivän työn piirissä.  
 
Suomessa on viime vuosina kiinnitetty erityistä huomioita ns. päihdeäiteihin, joista osa 
on hyvinkin nuoria. Suomessa toimii esimerkiksi päihdeongelmaisille raskaana oleville 
naisille suunnattuja ensikoteja, joissa yhdistyvät lastensuojelu ja päihdekuntoutus. Tällä 
hetkellä ensikotien piirissä toimii muun muassa Raha-automaattiyhdistyksen 
rahoittama projekti, jossa kehitetään päihteitä käyttäville raskaana oleville naisille 
suunnattua hoitotoimintaa. Suomessa toimii myös erityisäitiyspoliklinikoita, joissa 
hoidetaan päihdeongelmaisia raskaana olevia naisia. Suurin osa asiakkaista on 
huumeidenkäyttäjiä. Toiminta perustuu lääketieteelliselle raskauden seurannalle, johon 
on yhdistetty myös päihde-, sosiaali- ja lastensuojelutyön näkökulmia.  
 
Päihdehuollon piirissä toteutetaan nykyisin yhä useammin myös ns. etnistä 
päihdetyötä. Kyseessä on usein ongelmakäyttäjille suunnattu toiminta. Kehitys näkyy 
muun muassa maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden lisääntyneenä määränä, 
erityisesti erilaisissa päihdetyön projekteissa (Puro 2003). Nykyään on olemassa myös 
kokonaan tietyille väestöryhmille suunnattuja palveluita ja myös esimerkiksi erilainen 
valistus- ja tiedotusmateriaali pyritään tekemään eri väestöryhmien omalla äidinkielellä.  
 

12.4 Yhteenvetoa ja pohdintaa  
 
Huumeidenkäytön ja sosiaalisen huono-osaisuuden yhteyksiä ei ole Suomessa 
juurikaan tarkasteltu. Täällä ei myöskään ensijaisesti pyritä ohjaamaan tai suuntamaan 
toimintaa ns. riskiryhmille, vaikka jonkin verran tällaista toimintaa esiintyykin. 
Huumeiden käytön ehkäisyn nähdään olevan pikemminkin yhteydessä lasten ja 
nuorten elinolojen kokonaisvaltaiseen parantamiseen. 
 
Viime aikoina julkisuudessa on esiintynyt huolestuneita näkemyksiä nuorten 
syrjäytymiseen liittyvistä riskeistä ja uhkakuvista. Viimeksi Valtiontalouden 
tarkastusvirasto esitti syrjäytyneiden nuorten auttamisen olevan liian hajanaista ja 
rahoituksen liian pirstaloitunutta (Kaljärvi ym. 2007). Sama kritiikki on esitetty myös 
nuorisotutkijoiden keskuudessa esimerkiksi nuorisotyön “projektoitumiseen” ja 
kestävien rakenteiden puuttumiseen sekä pätkittäiseen rahoitukseen kohdistuvana 
kritiikkinä (Lähteenmaa 2006).  
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Tällä hetkellä nuorten huumeidenkäyttöön kohdistuvat toimenpiteet ovat orientoituneet 
melko lääketieteellisesti. Moni nuori on esimerkiksi korvaushoidossa. Tämä heijastelee 
yleisempää kehityskulkua, joka on merkinnyt Suomessa lääketieteen roolin kasvua 
huumeongelmien hallinnassa (Tammi 2007). Huumeidenkäytön taustalla on selvästi 
myös sosiaalisia ja ympäristöllisiä tekijöitä. Siksi olisi pohdittava, millä tavalla nämä 
tekijät voitaisiin ottaa paremmin huomioon huumehoidossa tai ongelmissa olevien 
nuorten parissa työskennellessä. Tällä hetkellä moni käyttäjä kokee esimerkiksi 
jäävänsä vaille riittävää emotionaalista tukea palvelujärjestelmän piirissä (Perälä 
2007a). Työpajatoiminnasta saatujen positiivisten tulosten pohjalta voisi todeta, että 
nuorten omaa toimintaa tukevia interventioita voisi vastaisuudessa toteuttaa myös 
osana nuorten päihde- tai vastaavaa hoitoa.  
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13. Huumeisiin liittyvä tutkimus Suomessa 
 
 
Huumetutkimuksella on Suomessa verrattain lyhyet perinteet verrattuna esimerkiksi 
alkoholitutkimukseen. Tämä johtuu alkoholin keskeisestä asemasta suomalaisessa 
päihdekulttuurissa. Huumetutkimukseen ja -tilastointiin alettiin panostaa enemmän 
1990-luvulla, kun huumausaineiden kokeilu ja käyttö sekä niihin liittyvät haitat alkoivat 
kasvaa.  

 

13.1 Tutkimusrakenteet 
 
Huumetutkimus kansallisessa politiikassa 
 
Lähivuosien keskeisimmässä suomalaisessa huumausainepoliittisessa dokumentissa, 
vuoden 1997 huumausainestrategiassa, tutkimustiedon tärkeyteen viitataan 
useammassa kohdassa. Ehkäisevän päihdetyön osalta strategiassa peräänkuulutetaan 
tutkimusta, jolla valistuksen tietoperustaa voidaan parantaa. Huumehoidon osalta 
vaaditaan hoidon kehittämisprojekteja sekä niiden tieteellistä arviointia.  
 
Strategiaan liittyvässä ensimmäisessä toimenpideohjelmassa vuosille 1999–2001 
tutkimusprojekteja esitetään valistuksen kehittämiseksi, tartuntatautien leviämisen 
ehkäisemiseksi ja ongelmakäyttäjien kiinnittymiseksi palvelujärjestelmään. Myös 
huumetilanteen seurantaan ja huumausainepoliittisten toimenpiteiden arviointiin 
halutaan kohdentaa tutkimusta.  
 
Erillisessä alaluvussa ehdotetaan tutkimusaiheita. Luvussa listataan 26 
tutkimuskohdetta, jotka liittyvät huumeiden käytön ja ongelmakäytön yleisyyteen, eri 
aineiden käyttäjiin ja käyttötapoihin, huumearvoihin, -asenteisiin ja huumekulttuureihin, 
huumeiden käyttöön liittyvien tartuntatautien, sairauksien ja kuolemien tutkimukseen, 
huumehoidon sekä huumeisiin liittyvän rikollisuuden ja viranomaistoimien 
tutkimukseen. 
 
Toimenpideohjelmassa huumausainepolitiikan tehostamiseksi vuosille 2001–2003 
tutkimuksen osalta listataan kaksi konkreettista toimenpidettä, joista molemmat liittyvät 
ehkäisevän huumetyön tutkimukseen. Raporttiosassa käydään läpi meneillään olevien 
tutkimus- ja seurantahankkeita, jotka liittyvät huumeiden vastaisen kampanjointiin, 
huumehoitoon, tartuntatauteihin, väestökyselyihin ja rikollisuuteen.  
 
Huumausainepoliittisesta toimenpideohjelmassa vuosille 2004–2007 tavoitteeksi 
asetetaan tutkimukset huumausaineiden käytöstä ja siihen liittyvistä mielikuvista, 
käytön eritasoisista seurauksista, käyttäjien palvelujärjestelmästä ja hoidosta, 
huumausaineisiin liittyvästä rikollisuudesta ja mahdollisuuksista puuttua siihen. Lisäksi 
tavoitteena on sekä eritellä ja arvioida huumausainepoliittista keskustelua ja vahvistaa 
huumausaineisiin liittyvää tieto- ja osaamispohjaa. Soveltavan tutkimuksen lisäksi 
mainitaan "syvemmän" tutkimuksen tarve ja esitetään laadittavaksi ehdotus Suomen 
Akatemialle huumeisiin liittyvän tutkimusohjelman käynnistämiseksi. 
 
Valtioneuvoston periaatepäätös huumausainepoliittisesta yhteistyöstä vuosille 2008–
2011 esittää tavoitteinaan, että huumeiden käyttöön, huumemarkkinoihin, 
huumeidenkäyttäjien hoitoon ja huumeongelmien torjuntakeinoihin liittyvää tutkimusta 
ja tutkijakoulutusta edistetään samoin kuin suomalaistutkijoiden kansainvälistä 
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yhteistyötä. Lisäksi tulee seurata säännöllisesti kansalaisten huumausaineisiin, niiden 
käyttöön ja haittoihin liittyviä mielipiteitä. 
 
Huumeisiin liittyvän tutkimuksen määrittämisessä on liikuttu yleisemmän ja 
huumetilanteen seurannan perusindikaattorien käyntiin saattamisesta kohti 
yksityiskohtaisempia toimenpide-ehdotuksia seuraten huumetilanteen kehittymistä. 
Tieteenaloista keskeisellä sijalla sosiaalitieteet, infektioepidemiologia, 
oikeuslääketiede, kasvatustiede ja kriminologia/oikeussosiologia/oikeustiede. Sen 
sijaan yksiselitteisesti lääketieteellisiä tai psykologian/psykiatrian alaan liittyviä 
tutkimusaiheita dokumenteissa ei mainita. Arvioiden mukaan virallisissa dokumenteissa 
tutkimuksen tärkeyteen viitataan enemmän huumepolitiikan kuin esimerkiksi 
alkoholipolitiikan yhteydessä. 
 
Rajoituksia huumetutkimukselle asettavat rajatut tutkimusmäärärahat. 
Huumetutkimuksen osuus kaikesta tutkimuksesta on kohtuullinen ottaen huomioon 
huumeongelman laajuuden Suomessa. 
 
Suomen huumausainepolitiikasta ei ole tehty ulkopuolista, tieteellistä arviota, jonka 
perusteella tutkimuksen osuutta huumepolitiikassa olisi mahdollista eritellä tarkemmin. 
 
 
Tutkimuksen ja politiikan suhde 
 
Tutkimuksella on keskeinen sija kansallisessa huumausainepolitiikassa. Tutkimus liittyy 
paitsi huumausaineiden käyttöön, käytöstä aiheutuvien haittojen ja palvelujen 
tutkimiseen myös politiikan ja toimenpiteiden arviointiin. Viimeisimmässä 
toimenpideohjelmassa vuosille 2004–2007 asia perustellaan seuraavasti. 
"Huumausaineisiin liittyvä tutkimustieto ja osaaminen ovat välttämättömiä, jotta 
voitaisiin tehokkaasti suunnitella, arvioida, kehittää ja toteuttaa Suomen 
huumausainepolitiikkaa." 
 
Jo vuoden 1997 huumausainestrategiaan liittyi otsikolla "Taustamateriaalia 
huumausainepoliittisen toimikunnan mietintöön" komiteanmietintö (1997:11), johon on 
koottu yhteen toimikunnan työskentelyn tueksi tilatut asiantuntija-artikkelit. Julkaisu 
sisältää yhdeksän tutkimustietoon perustuvaa artikkelia sekä raportit kolmelta 
hallinnonalalta. Myös kaikissa kolmessa toimenpideohjelmassa ehdotettuja toimia 
perustellaan tutkimustiedolla.  
 
Toimenpideohjelman avulla huumepolitiikkaa koordinoivan huumausainepoliittisen 
koordinaatioryhmän työssä on tutkimuspainotus. Esimerkiksi hallituskaudella 2004–
2007 koordinaatioryhmässä on tutkijaedustus sekä Stakesista että 
Kansanterveyslaitokselta. Lisäksi koordinaatioryhmä kuulee säännöllisesti tutkijoita 
uusista tuloksista huumeisiin liittyvän tutkimuksen saralla, ja tutkimustiedolla voi näin 
olla välittömiä seurauksia politiikan ohjauksessa.  
 
 
Huumetutkimuksen pääasialliset kansalliset rakenteet 
 
Huumausainepoliittisten toimenpideohjelmien mukainen huumausainetilanteen 
seurantaan liittyvää tutkimusta tehdään kolmessa eri tutkimuslaitoksessa, sosiaali- ja 
terveysministeriön hallinnonalaan kuuluvissa Stakesissa ja Kansanterveyslaitoksessa 
sekä oikeusministeriön hallinnonalaan kuuluvassa Oikeuspoliittisessa 
tutkimuslaitoksessa. Tutkimuslaitoksien rahoitus huumeisiin liittyvään tutkimukseen 
tulee valtion budjettikehyksestä osana kunkin laitoksen kokonaisrahoitusta. Lisäksi on 
mahdollista hakea ministeriöiden erillisrahoitusta tutkimukseen, esimerkiksi sosiaali- ja 
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terveysministeriön terveyden edistämisen määrärahoista85 tai oikeusministeriön 
tutkimus- ja kehittämisrahoituksesta (TUKE).  
 
Huumetutkimusta tehdään myös esimerkiksi Alkoholitutkimussäätiössä, A-
klinikkasäätiössä, Helsingin diakonissalaitoksessa, huumealan järjestöissä ja 
sosiaalialan osaamiskeskuksissa. 
 
Säätiöistä erityisesti huumetutkimukseen rahoitusta myöntää Alkoholitutkimussäätiö.  
Huumetutkimukselle on mahdollista hakea rahoitusta myös monista tutkimuksen 
rahoittamiseen osallistuvista säätiöistä. Suomen Akatemia rahoittaa huumeisiin liittyvää 
tutkimusta parhaillaan Päihteet ja addiktio -tutkimusohjelmassaan 5,5 miljoonalla 
eurolla vuosina 2007–2010.  
 
Merkittävä toimija on myös Pohjoismainen päihdetutkimuskeskus NAD, jonka toimisto 
sijaitsee Helsingissä. NAD edistää ja tulee alkoholi- ja huumekysymyksiin keskittynyttä 
yhteiskuntatieteellistä tutkimusyhteistyötä. Stakesissa toimii kuukausittain kokoontuva 
huumetutkimusseminaari Seula, joka kokoaa yhteen yhteiskuntatieteellistä tutkimusta 
tekeviä huumetutkijoita koko maasta. 
 

13.2 Keskeiset tutkimukset ja julkaisut 
 
 
Keskeiset tutkimusprojektit vuodesta 2000 lähtien 
 
 
Ongelmakäyttötutkimukset 
Stakes, Kansanterveyslaitos ja sisäasiainministeriö käynnistivät vuonna 1997 
yhteishankkeen huumeiden ongelmakäytön laajuuden arvioimiseksi. Capture-
recapture-metodin avulla käyttäjien määrä oli mahdollista arvioida tilastollisesti 
huumehaittoja kuvaavien rekisteritietojen avulla. Hankkeessa ongelmakäyttö 
määriteltiin amfetamiinien ja opiaattien tai niiden johdannaisten käytöksi. 
Ensimmäisessä arviossa vuonna 1995 mukana oli ollut vain pääkaupunkiseutu. 
Vuodesta 1997 lähtien tiedot koottiin maanlaajuisesti ja vuodesta 1998 lähtien arvioita 
oli mahdollista tarkastella myös alueittain. Tuoreen arvion mukaan huumeiden 
ongelmakäyttäjien määrän arvioidaan olevan koko maassa noin 14 500–19 000.  

Hanke on ollut yhteisrahoitteinen kaikkien osallistuvien tahojen kesken, ja projektin 
budjetti on ollut kunkin tutkimuksen kohdalla noin 13 500 euroa. 

 

Julkaisut: 
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85 Ei kuitenkaan perustutkimukseen. 



 112

Partanen P., Hakkarainen P., Holmström P., Kinnunen A., Lammi R., Leinikki P., 
Partanen A., Seppälä T., Simpura J. & Virtanen A. (2001). Amfetamiinien ja opiaattien 
käytön yleisyys Suomessa 1999. Suomen Lääkärilehti 43/2001, 4417–4420. 
 
Partanen, P., Hakkarainen, P., Holmström, P., Kinnunen, A., Leinikki, P., Partanen, A., 
Seppälä, T., Välkki, J. & Virtanen, A. (2004). Amfetamiinien ja opiaattien 
ongelmakäytön yleisyys Suomessa 2002. Yhteiskuntapolitiikka 69 (3), 278–286. 
 
Partanen, P., Hakkarainen, P., Hankilanoja, A., Kuussaari K., Rönkä, S., Salminen, M., 
Seppälä, T. & Virtanen, A. (2007). Amfetamiinien ja opiaattien ongelmakäytön yleisyys 
Suomessa 2005. Yhteiskuntapolitiikka 72 (5), 553–561. 
 
 
Päihdetutkimukset 
Stakesin alkoholi- ja huumetutkimusryhmän päihdetutkimuksissa kartoitetaan alkoholia 
ja huumeiden käytön yleisyydessä ja käyttötavoissa tapahtuvia muutoksia. 
Tutkimussarjassa painotetaan joka toinen vuosi alkoholia, joka toinen vuosi huumeita. 
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Huumeaiheiset väitöskirjat 
 
Huumeaiheisia yhteiskuntatieteellisiä väitöskirjoja on ilmestynyt 2000-luvulla merkittävä 
määrä suhteessa suomalaisen tiedekentän laajuuteen. 
 
Elina Virokannas (2004): Normaalin raja molemmilla puolilla. Tutkimus 
huumehoitoyksikön nuorten identiteettien rakentumisesta. Tutkimuksia 144. Helsinki: 
STAKES. 
 
Mikko Salasuo (2004): Huumeet ajankuvana. Huumeiden viihdekäytön kulttuurinen 
ilmeneminen Suomessa. Tutkimuksia 149. Helsinki: STAKES. 
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Kristiina Kuussaari (2006): Näkemysten kirjo, sirpaloitunut tieto. Terveydenhuollon, 
sosiaalitoimen ja nuorisotoimen työntekijöiden käsityksiä huumeiden käyttäjien 
hoitopalvelujärjestelmästä. Tutkimuksia 155. Helsinki: STAKES. 
 
Antti Weckroth (2006): Valta ja merkitysten tuottaminen korvaushoidossa. Etnografinen 
tutkimus huumehoitolaitoksesta. Alkoholitutkimussäätiön julkaisuja 47. Helsinki: 
Alkoholitutkimussäätiö. 
 
Tuukka Tammi (2007): Medicalising Prohibition. Harm Reduction in Finnish and 
International Drug Policy. Research Report 161. Helsinki: STAKES. 
 
Ulla Knuuti (2007): Matkalla marginaalista vastavirtaan. Huumeiden käytön 
lopettaneiden elämäntapa ja toipuminen. Yhteiskuntapolitiikan laitoksen tutkimuksia 
1/2007. Helsinki: Yhteiskuntapolitiikan laitos, Helsingin yliopisto. 
 
Sanna Väyrynen (2007): Usvametsän neidot. Tutkimus nuorten naisten elämästä 
huumekuvioissa. Acta Universitatis Lapponiensis 118. Rovaniemi: Lapin yliopisto. 
 
Taru Kekoni (2007): Kannabiksen käyttö, yhteiskunnallinen reagointi ja siihen 
vastaaminen. Kannabisaktivistien näkökulma. Acta Universitatis Tamperensis 1281. 
Tampere: Tampereen yliopisto. 
 
 
Amfetamiiniriippuvaisten lääkehoitotutkimus 
 
Amfetamiiniriippuvaisille ei ole olemassa spesifistä vieroitus- tai korvaushoitolääkitystä. 
Helsingin Diakonissalaitos toteutti vuosina 2003–2005 yhteistyössä Helsingin yliopiston 
psykiatrian klinikan ja oikeuslääketieteen laitoksen sekä Kuopion yliopiston 
oikeuspsykiatrian klinikan että Kansanterveyslaitoksen kanssa amfetamiiniriippuvaisten 
lääkehoitotutkimuksen "Aripipratsoli ja metyylifenidaatti amfetamiiniriippuvuuden 
hoidossa: satunnaistettu, placebo-kontrolloitu kaksoissokkotutkimus". 
 
Tutkimuksen tulosten perusteella jatketaan amfetamiinin käytön vähentämisessä 
lupaavaksi osoittautuneen metyylifenidaatin tutkimista amfetamiiniriippuvuuden 
hoidossa monikeskustutkimuksena.  
 
Julkaisu: Tiihonen J, Kuoppasalmi K, Föhr J, Tuomola P, Kuikanmäki O, Vorma H, 
Sokero P, Haukka J, Meririnne E: "A Comparison of Aripipra-zole, Methylphenidate and 
Placebo for Amphetamine Dependence". American Journal of Psychiatry 
 
 
Päihteet ja addiktio (Suomen Akatemia) 
Päihteet ja addiktio -tutkimusohjelmassa vain huumeisiin keskittyviä hankkeita on 
kaksi, molemmat luonnontieteellisiä. Niiden lisäksi viidessä hankkeessa aiheena ovat 
yleisesti päihteet tai addiktiot. Näiden seitsemän hankkeen rahoitus jakautuu 
Tampereen, Helsingin ja Kuopion yliopistojen sekä Kansanterveyslaitoksen ja 
Alkoholitutkimussäätiön kesken. Rahoitusta saaneet projektit: 
 
Koski-Jännes Anja, Tampereen yliopisto, 456 260 € 
Process and outcome of initial motivational interviews with substance abusers 
Kaprio Jaakko, Helsingin yliopisto, 441 280 € 
Predictors, neuropsychological correlates, and consequences of cannabis and alcohol 
use among Finnish young adults. A twin and population approach 
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Lillsunde Pirjo, Kansanterveyslaitos, 415 190 € 
The life course of DUI* offenders (*Driving under influence of alcohol and/or drugs) 
Saarnio Pekka, Tampereen yliopisto, 548 580 € 
Effectiveness of substance abuse treatment in light of common factors 
Tiihonen Jari, Kuopion yliopisto, 244 590 € (Konsortion koordinaattori) 
Effectiveness of pharmacological treatments of drug dependence  
Kauhanen Jussi, Kuopion yliopisto, 233 160 € 
Natural course of drug addiction, and risk factors for various health outcomes among 
illegal drug users in Finland: epidemiologic follow-up study 
Sulkunen Pekka, Helsingin yliopisto, 224 470 € (Konsortion koordinaattori) 
Lisäksi Sosiaali- ja terveysministeriö rahoittaa rahapeliriippuvuuden tutkimusta 200 000 
€ 
Koski-Jännes Anja, Tampereen yliopisto, 423 330 € 
Poikolainen Kari, Alkoholitutkimussäätiö, 157 950 € 
Theories of addiction and images of addictive behaviours 
 
 
 
Referee-arvioidut tieteelliset julkaisut (kv. lehdissä vuonna 2006) 
 
Kantojärvi, L., Läksy, L., Herva, A. & Järvelin, M-R. (2006). Co-occurrence of 
personality disorders with mood, anxiety, and substance use disorders in a young adult 
population. Journal of Personality Disorders 20 (1), 102-112. 
 
Meririnne, E., Kajos, M., Kankaanpää, A. & Seppälä, T. (2006). Rewarding Properties 
of 1-Benzylpiperazine, a New Drug of Abuse, in Rats. Basic & Clinical Pharmacology & 
Toxicology 98 (4), 346–350. 
 
Steentoft, A., Teige, B., Holmgren, P., Vuori, E., Kristinsson, J., Hansen, A.C., Ceder, 
G., Wethe, G. & Rollmann, D. (2006). Fatal poisoning in Nordic drug addicts in 2002 
Forensic Science International 160 (2-3), 148-156. 
 
 
 

13.3 Tutkimustulosten kerääminen ja levittäminen 
 
Tiedon keruu ja levittäminen 
 
Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen (EMCDDA) 
koordinoiman REITOX-huumetietoverkoston Suomen kansallinen seurantakeskus on 
sijoitettu Stakesiin. Keskus kokoaa vuosittain yhteen Suomen huumetilanne -raportin, 
johon on koottu yhteen edellisen vuoden keskeinen huumetilasto- ja tutkimustieto. 
Työssä keskuksen apuna on verkosto, jonka jäsenet edustavat keskeisiä 
huumetilastoja ja soveltavaa huumetutkimusta tuottavia organisaatioita. 
 
Huumetilanneraportti julkaistaan sekä englanniksi että suomeksi verkkojulkaisuna. 
Aikaisemmin julkaisusta on järjestetty tiedotustilaisuus, mutta sittemmin Stakesin 
järjestämien tiedotustilaisuuksien määrää on karsittu ja julkaisusta informoidaan 
mediaa uutistiedotteella. Raportin ilmestyminen läpäisee uutiskynnyksen hyvin, kuten 
Suomessa päihdeaiheet yleensäkin. Hyvän medianäkyvyyden lisäksi julkaisu löytyy 
Stakesin verkkosivuilta.  
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Keskuksen toimintapiirissä Stakesissa on huumetilannetta kuvaavista EMCDDA:n 
viidestä avainindikaattorista kolme: huumehoito, käytön yleisyys väestössä (sekä 
aikuisten päihdetutkimus että koululaisten ESPAD) ja ongelmakäyttö, joista 
ensimmäinen on osa päihdetiimin tilastotuotantoa ja kaksi viimeistä ovat alkoholi- ja 
huumetutkimusryhmän tutkimushankkeita. Tutkimustuloksia paitsi referoidaan 
huumetilanneraportissa, julkaistaan myös kansallisissa julkaisuissa.  
 
Seurantakeskuksesta on edustus Stakesin, Kansanterveyslaitoksen, A-klinikkasäätiön 
ja terveysneuvontapisteiden niin kutsutussa anturiverkostossa, joka tuottaa 
terveysneuvontatoimintaa koskevaa tilastotietoa ja selvityksiä. Lisäksi 
seurantakeskuksen henkilökuntaa osallistuu Stakesin Seula-
huumetutkimusseminaariin.  
 
Muilla tutkimusaloilla kansallisen seurantakeskuksen rooli huumetutkimuskentällä 
rajoittuu tutkimustiedonseurantaan. Yhteydet huumetutkimusta tekevään kenttään ovat 
hyvät, mutta rajoitettujen resurssien vuoksi keskuksen avaukset esimerkiksi uusien 
projektien käynnistämisessä tai koordinoimisessa ovat olleet vähäiset.  
 
 
Kansalliset huumeisiin liittyvää tutkimusta julkaisevat lehdet 
 
Suomessa ei ole yhtään pelkästään huumeisiin tai päihteisiin keskittyvää kansallista 
tieteellistä julkaisua.  
 
Huumetutkimusta julkaisevat tieteelliset lehdet 
 
Aikakauskirja Duodecim 
- lääketiede 
- kansallinen 
- referee: kyllä 
- abstraktikielet: ei abstrakteja 
 
Janus  
- sosiaalipolitiikka ja sosiaalityö 
- kansallinen 
- referee: kyllä 
- abstraktikielet: suomi ja englanti 
 
NAT (Nordisk alkohol- & narkotikatidskrift, Nordic Studies on Alcohol and Drugs) 
- alkoholi- ja huumeaiheista skandinaavisilla kielillä 
- kansainvälinen, pääasiassa pohjoismaisia kontribuutioita 
- referee: kyllä 
- abstraktikielet: englanti, suomi 
 
Oikeus  
- oikeussosiologia 
- kansallinen 
- referee: kyllä 
- abstraktikielet: englanti 
 
Sosiologia 
- sosiologiset tutkimukset 
- kansallinen 
- referee: kyllä 
- abstraktikielet: suomi 
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Suomen Lääkärilehti 
- lääketiede 
- kansallinen 
- referee: kyllä 
- abstraktikieli: englanti 
 
Yhteiskuntapolitiikka 
- sosiaali- ja terveysaiheet 
- pääasiassa kansallisia kontribuutioita 
- artikkelit käyvät läpi referee-menettelyn 
- abstraktikielet: englanti (artikkelit-osiossa) 
 
 
Huumetutkimusta julkaisevat muut julkaisut 
 
Dialogi 
Dialogi on sosiaali- ja terveysalan aikakauslehti, joka ilmestyy 8 kertaa vuodessa. 
Dialogi jaetaan maksutta sosiaali- ja terveysalan työpaikoille. Lehteä julkaisee Stakes 
ja sen painos on 28000. 
 
Socius 
Socius on 4 kertaa vuodessa ilmestyvä sosiaali- ja terveyspoliittinen aikakauslehti. Sitä 
jaetaan maksutta sosiaali- ja terveysministeriön sidosryhmille, kuten valtionhallinnon 
sekä kuntien sosiaali- ja terveystoimen päätöksentekijöille ja työntekijöille sekä alan 
järjestöille. Lehden levikki on noin 9 000. 
 
Kansanterveys 
Kansanterveys-lehti välittää tutkimukseen perustuvaa terveystietoa terveydenhuollon 
piirissä toimiville. Vuonna 2007 lehti julkaisee yhdeksän numeroa.  
 
Sosiaaliturva 
Sosiaaliturva on sosiaalialan riippumaton ammattilehti, jota julkaisee Huoltaja-
säätiö. Lehden lukijat työskentelevät kunnissa, valtionhallinnossa, järjestöissä ja 
sosiaalipalveluyrityksissä. Sosiaaliturva ilmestyy vuonna 2007 19 
kertaa. Lehdistä kaksi on kaksoisnumeroa. 
 
Tiimi 
Tiimi on A-klinikkasäätiön julkaisema päihdealan erikoislehti. Lehdestä ilmestyy kuusi 
numeroa vuodessa. 
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Muut levittämisen tavat 
 
Huumetutkimustietoa levitetään Suomessa erilaisten erityisten nettiportaalien sekä 
esimerkiksi lehtien nettisivujen kautta.  
 
Nettiportaaleja 
neuvoa-antavat.stakes.fi 
www.paihdelinkki.fi 
 
Lehtien kotisivuja 
yp.stakes.fi 
nat.stakes.fi 
www.ktl.fi/kansanterveyslehti 
www.a-klinikka.fi/tiimi 
 
Alkoholi- ja huumetutkijain seura ry. on järjestänyt 2000-luvulla muun muassa 
seminaarit seuraavista aiheista:  
- Huumepotilaan psykososiaalinen kuntoutus  
- Nuorten päihteiden käyttö ja kontrolli  
- Haittojen vähentäminen suomalaisessa huumausainepolitiikassa  
- Päihdepalvelujen nykytila  
- Ohjelmat päihdepolitiikan välineenä  
- Miten suhtautua näyttöön perustuvaan lääketieteeseen päihdehoidoissa?  
- Milloin huumetestausta tarvitaan?  
- Huumeet uutisissa: Toimittajan, tutkijan ja viranomaisen roolit  
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