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ESIPUHE
Suomen vuoden 2003 kansallinen huumausainevuosiraportti on osa Euroopan huumausaineiden
seurantakeskuksen (EMCDDA) koordinoiman EU:n jäsenmaiden, Norjan ja hakijamaiden kansallisten
seurantakeskusten verkoston (REITOX) tiedontuotantoa. Kansallisten raporttien perusteella valmistetaan
vuosittain EU:n huumausainevuosiraportti. Kansalliset raportit kootaan EMCDDA:n antaman
viitekehyksen mukaan.
Raportti käsittelee huumausainekysymystä neljästä eri näkökulmasta. Ensimmäinen luku tarkastelee
Suomen huumausainehallintoa, -lainsäädäntöä ja -politiikkaa. Toinen luku kuvaa Suomen
huumausainetilannetta lähinnä vuonna 2002. Kolmannessa luvussa esitellään huumausaineiden kysynnän
vähentämisen ja neljännessä luvussa vastaavasti tarjonnan rajoittamisen ja vähentämisen toimia.
Viimeisessä luvussa arvioidaan kolmea yhteiseurooppalaista erillisteemaa: kansallisten huumestrategioiden arviointi, kannabikseen liittyvä hoidon tarve ja huumeiden käyttöön liittyvä monihäiriöisyys.
Poiketen edellisvuosien raporteista, tänä vuonna kaikista teemoista on tilattu erillisselvitykset alan
erityisasiantuntijoilta.
Huumevuosiraportin alussa on tarpeen muistuttaa, että suomalaisessa päihdekulttuurissa alkoholilla on
pitkään ollut keskeinen asema. Siksi Suomessa korostetaan, että (huumaus)aineiden sijaan tarkastelun
tulisi koskea päihdekäyttäytymistä kokonaisvaltaisesti. Tästä riippumatta tämä raportti keskittyy
huumeiden käyttöön ja huumeista johtuviin haittailmiöihin sekä moniainekäyttöön - näkökulmaan, jossa
alkoholilla ei ole erityisen merkittävää roolia. Tämä on perusteltua, koska Euroopassa huumausaineita
käsitellään erillään laillisten huumeiden väärinkäytöstä sekä alkoholin ongelmakäytöstä, mikä rajoitus
koskee myös REITOX-tiedontuotantoa. Suomessa myös huumausaineiden kokeilut ja käyttö sekä näihin
liittyvät haitat ovat lisääntyneet nopeasti koko 1999-luvun ajan – vaikka 2000-luvun vaihteessa näkyi
ensimmäisiä merkkejä nopean lisääntymiskehityksen tasaantumisesta. Kehityksen seurauksena 1990luvulla on syntynyt tarve erityisen huumausainepolitiikan luomiseen sekä huumausainetutkimuksen ja tilastoinnin kehittämiseen.
Suomen huumausaineraportin on koonnut Stakesiin sijoitettu kansallinen huumausaineiden
seurantakeskus. Raportin valmistelussa on hyödynnetty kommentteja huumausainekysymyksen eri alojen
asiantuntijoilta. Kiitokset kaikille heistä ja jokaiselle heistä erikseen. Erityiskiitokset Stakesin erityisasiantuntijoille, tutkija Tuukka Tammelle (alkoholi- ja huumetutkimusryhmä, luku 19), erityissuunnittelija Airi
Partaselle (Tilastot-ryhmä, luku 20), erikoissuunnittelija Sami Pirkolalle (Mielenterveysryhmä, luku 21) ja
tutkimusprofessori Kristian Wahlbeckille (Mielenterveysryhmä, luku 21), jotka olivat vastuussa raportin
kolmen erityisteeman kirjoittamisesta. Raportin koostamisesta vastaa kansallisen huumausaineiden
seurantakeskuksen erikoissuunnittelija Ari Virtanen.
Stakes
Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus
Ari Virtanen, erikoissuunnittelija
PL 220, 00531 Helsinki, Suomi
puh. 09-3967 2378
fax. 09-3967 2497
E-mail ari.virtanen@stakes.fi
Http://www.stakes.fi/verkkojulk/
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YHTEENVETO
Huumausainetilanne
Vuonna 2002 tehdyn väestökyselyn mukaan 12 prosenttia aikuisista vastaajista ilmoitti kokeilleensa tai
käyttäneensä elämänsä aikana jotain huumausainetta. Viimeksi kuluneen vuoden aikana tapahtuneesta
käytöstä raportoi kolme prosenttia ja viimeisen kuukauden aikaisesta käytöstä yksi prosentti vastaajista.
Tutkimuksen mukaan 1990-luvun huumetrendi lähti voimakkaammin liikkeelle miesten keskuudessa kun
taas naisilla kasvuvauhti kiihtyi vasta vuosikymmenen puolen välin jälkeen. Viimeaikaisen käytön osalta
kasvutrendi on toisenlainen. Vuoden aikana käyttäneiden osuus kasvoi sekä miehillä että naisilla vuosien
1992 ja 1998 välillä, minkä jälkeen kasvukäyrässä on näkyvissä selvä tasoittuminen.
Huumausaineiden osalta aineiden kokeilut painottuvat voimakkaasti ikäluokkaan 15 - 34 -vuotiaat
Alueellisesti huumeiden käyttöä esiintyy Suomessa eniten siellä missä kaupungistumisaste ja
väestöntiheys ovat suuria. Aineista suosituin on kannabis, jota on kokeillut ikäluokassa 15 - 34 -vuotiaat
joka neljäs mies ja joka viides nainen. Seuraavaksi tulevat ns. bilehuumeet, amfetamiini ja ekstaasi, joita
on vastaavassa ikäluokassa kokeillut joka kahdeskymmenes mies ja joka neljäskymmenes nainen.
Vastaavassa ikäluokassa lääkeaineiden käyttö päihtymistarkoituksessa on miesten osalta hieman
yleisempää ja naisten osalta huomattavasti yleisempää kuin bilehuumeiden. Sen sijaan lääkeaineiden
käyttö poikkeaa huumausaineiden käytöstä siinä, että sitä käytetään melko tasaisesti kaikissa ikäluokissa.
Muiden huumausaineiden kokeilut ovat selvästi edellisiä vähäisempiä.
Viime vuosikymmenen puolen välin jälkeen huumausainetilanteen kehitys näyttää olemassa olevilla
mittareilla kuvattuna melko yhdenmukaiselta: sekä kokeilut ja käyttö että haitat (sairastavuus,
tartuntataudit, rikollisuus, syrjäytyminen ja kuolleisuus) ovat kaikki lisääntyneet vähintään puolella, ja
sairastavuus jopa yli kaksinkertaiseksi. Vuosikymmenen vaihteessa tulevat esiin kuitenkin ensimmäiset
merkit huumausaineiden kokeilujen ja käytön kasvutrendin mahdollisesta hidastumisesta. Erityisesti tämä
näkyy säännöllisemmän, viimeisen vuoden aikaisen käytön ja nuorimpien ikäluokkien kohdalla.
Ongelmakäyttöön johtava haittojen kasaantuminen samoille henkilöille ilmenee esimerkiksi hoitoon
hakeutumisessa 3 - 5 -vuoden viiveellä ongelmapäihteen ensikokeiluista ja aineiden käytön aloituksesta.
Haittaindikaattorien arvojen tasaantumien vuosina 2001 ja 2002 näyttäisi seuraavan aika hyvin tätä
viimeaikaista arviota huumeiden käytön kehityksen viiveellä tapahtuvista vaikutuksista huumehaittoihin.
Samaan viittaa huumehaittojen kasautuminen selvästi alle 40-vuotiaille. Edellä esitettyjen yleisten
haittaindikaattorien lisäksi myös huumeiden pistoskäytön aiheuttamien uusien HIV-tartuntojen määrä
näyttäisi olevan hienoisessa laskussa ja samaa linjaa seuraa uusien C-hepatiittitartuntojen määrä. Toisaalta
haittojen ilmenemistä selittävät käytön laajuuden ohella myös käyttötapojen sekä käyttöympäristön

muutokset - erityisesti pistämällä huumeita käyttäville rakennettu terveysneuvontapisteverkosto saattaa
olla keskeinen, uusien HIV-tartuntojen määrän vähenemistä selittävä tekijä.
Eri huumausaineet tulevat eri tavoin näkyviin haittatilastoissa. Päihde- ja terveydenhuollon tilastoissa
näkyvät erityisesti pistämällä käytettävien ns. "kovien huumeiden", amfetamiinien ja opiaattien
aiheuttamat haittavaikutukset. Samat huumausaineet tulevat keskeisesti esiin tartuntatautirekisterissä ja
kuolinsyytilastoissa. Sen sijaan kannabiksen osuus nousee rikostilastoissa keskeiseksi, vaikka amfetamiini
onkin takavarikkojen osalta jo ohittanut kannabiksen. Kokaiini ja ekstaasi näkyvät Suomessa käytännössä
vain rikostilastoissa, vaikka viitteitä näiden käytöstä löytyy myös hoitotilastoista.
Suomalaista päihteiden käyttötapaa leimaa aineiden sekakäyttö. Suurin päihteiden käyttäjäryhmä ovat
kuitenkin alkoholin ongelmakäyttäjät, jotka korkeintaan satunnaisesti käyttävät muita aineita. Keskeiset
huumeiden sekakäyttäjäryhmät ovat (i) alkoholin ja lääkkeiden käyttäjät, (ii) amfetamiinien ja
kannabiksen käyttäjät, jotka käyttävät myös alkoholia, sekä (iii) opiaattien käyttäjät, jotka käyttävät myös
amfetamiineja ja kannabista mutta eivät juuri alkoholia. Tultaessa 2000-luvulle alkoholin käytön merkitys
näyttää vähenevän varsinkin opiaattien ongelmakäyttäjien keskuudessa. Uutena ilmiönä esiin on noussut
sekä lääkkeiden ja opiaattien yhteiskäyttö että erityisesti korvaushoidossa lääkkeinä käytettävän
buprenorfiinin (Subutex) pistämällä tapahtuva väärinkäyttö. Lisäksi viitteitä on kokonaan uudenlaisen
sekakäyttökulttuurin synnystä, jossa sekakäyttö yhdistyy aineiden viihdekäyttöön ja hyvinkin satunnaisten
aineyhdistelmien vaikutusten kokeiluihin.
Suomalaisen päihdeongelman muodostaa erityisesti alkoholin ongelmakäyttö, mutta aina 1990-luvun
puolesta välistä lähtien kolme tekijää on nostanut huumausaineiden ongelmakäytön erityisen huolen
aiheeksi. Nämä ovat huumausainehaittojen jatkuva lisääntyminen, huumeiden ongelmakäyttäjien
lisääntynyt yhteiskunnallinen syrjäytyminen, mikä tulee ilmi huono-osaisuutena jopa muihin
päihdeongelmaisiin tai muihin rikollisiin verrattuna, ja ongelmien kasaantuminen nuorelle ikäluokalle.
Näyttäisi siltä, että koko 1990-luvun kestänyt huumekokeilujen ja huumehaittojen lisääntymisvauhti olisi
tasaantumassa. Huumekokeilujen osalta ensimmäiset viitteet tästä suunnanmuutoksesta tulivat
vuosikymmenen taitteessa, mutta haittojen osalta yhdenmukaisemmat merkit tulivat esiin vasta vuosina
2001 ja 2002. Vielä on kuitenkin epäselvää muutoksen laatu ja pysyvyys. Epäselvää myös on, miten
lukuihin vaikuttavat uudet nuorisokulttuureiden kautta omaksutut aineet ja niiden käyttötavat. Ekstaasia
lukuun ottamatta uusista aineista on vasta viitteitä kokeilutilastoissa - samoin kuten lisääntyvästä,
esimerkiksi korvaushoidossa käytettävien lääkeaineiden väärinkäytöstä. Lähialueiden tilanteen kehitys ja
aineiden tarjonnassa tapatuvat muutokset voivat kuitenkin nopeasti muuttaa tilannetta myös Suomessa.
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Huumausainepolitiikka
Valtioneuvosto teki 5.10.2000 periaatepäätöksen huumausainepolitiikan tehostamisesta.. Päätöksessä
esitetyillä toimenpiteillä pyritään vähentämään sekä huumausaineiden kysyntää että tarjontaa.
Pyrkimyksenä on pysäyttää huumausaineiden käytön ja huumausainerikollisuuden kasvu. Toimenpideohjelmassa esitetyt tehostetut toimenpiteet kokoavat yhteen eri hallinnonalojen huumeiden vastaisen
toimien keskeiset painopistealueet. Huumausainepolitiikan yhteensovittamiseksi, viranomaisten toiminnan
tehostamiseksi sekä kansallisen huumausainepoliittisen ohjelman toimeenpanoa ja seurantaa varten
valtioneuvosto on asettanut huumausainepoliittisen koordinaatioryhmän. Ryhmä koostuu keskeisten
ministeriöiden sekä näiden alaisten virastojen ja laitosten edustajista. Mainitussa päätöksessä
koordinaatioryhmälle annettiin lisätehtäväksi valmistella pidemmän aikavälin toimenpideohjelma
huumausainepolitiikan tehostamiseksi. Toimenpideohjelma saatettiin valtioneuvoston tiedoksi 5.2.2002.
Ohjelma jatkaa vuoden 2000 periaatepäätöksen linjoilla huumausainepolitiikan toimeenpanoa vuosina
2001 - 2003. Vuoden 2003 alussa valmistui raportti huumausainepolitiikan tehostamiseksi tehdyn
toimenpideohjelman toteutumisesta.
Vuoden 2003 kesällä nimitetyn Matti Vanhasen hallituksen hallitusohjelmassa huumeiden osalta esitetään
seuraavaa: (1) Hallitus valmistelee huumausainepoliittisen toimenpideohjelman vuosille 2004 - 2007, (2)
ennalta ehkäisevää päihde- ja huumetyötä vahvistetaan, (3) huumausaineiden täyskieltoon pohjautuvaa
huumausainepolitiikkaa tehostetaan tavoitteena huumausaineiden käytön ja leviämisen ehkäiseminen sekä
huumausainerikosten ja huumausaineisiin liittyvän muun rikollisuuden vähentäminen, ja (4) kansalaisten
turvallisuuden lisäämiseksi sekä erityisesti huumausaine-, väkivalta- ja uusintarikollisuuden vähentämiseksi laaditaan kattava, sektorirajat ylittävä sisäistä turvallisuutta käsittelevä ohjelma.

Huumausaineiden vastainen toiminta
Poikkihallinnollisesti valmisteltu huumausainepoliittinen strategia vuodelta 1997 on laaja-alainen
strateginen linjaus huumausaineiden vastaisessa toiminnassa. Strategiaan ja siihen liittyneiden
valtioneuvoston periaatepäätösten (1998, 2000) perustalta on valmistunut erityisiä toimintalinjauksia:
vuonna 2000 valmistui nuorten huumeiden käytön ehkäisytoimikunnan mietintö ja vuonna 2001
huumehoitotyöryhmän mietintö. Lisäksi poliisi (2002) ja vankeinhoitolaitos (2002) ovat tuottaneet huumetai päihdestrategiansa. Linjauksissa on noussut esiin seuraavia toiminnan painopistealueita:
Ehkäisevässä työssä painopisteenä ovat olleet nuoret: kouluissa opetussuunnitelmien periaatteiden
kehittämisessä lisätään terveyden edistämiseen ja päihteiden käytön ehkäisyyn liittyvää opetusta,
perusopetukseen tulee uusi "terveystieto" -oppiaine, ja syrjäytymisvaarassa, esimerkiksi päihteiden käytön
vuoksi, olevien nuorten ammatillisen valmiuksien tukemiseksi ja sosiaalisen kasvun mahdollistamiseksi
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on kehitetty ns. pajatoimintaa.

Erityisesti koulutukseen on panostettu: opettajakunnalle on kehitetty

täydennyskoulutusohjelma huumeista ja päihdetyön ammattitutkintoon valmistava koulutus on aloitettu
näyttötutkintona. Käynnissä on myös valtakunnallinen huumetiedotuksen kampanja, johon liittyy laaja
seurantatutkimus. Kunnallisen toiminnan koordinaattoreiksi on perustettu ehkäisevän päihdetyön
vastuuhenkilöverkosto ja myös kunnallisen huumetyön toteuttamista on ensi kerran arvioitu laajemmin.
Painopisteenä on ollut eri toimijoiden välisen tiedonkulun ja tiedon saatavuuden parantaminen. Tuloksena
on käynnistetty tietopalveluja kunnallisten huumestrategioiden, huumeiden vastaisten hankkeiden, yleisen
huumetiedon tunnetuksi tekemiseksi sekä alueellisten huumetyön kouluttajaverkostojen rakentamiseksi.
Lisäksi on kehitetty telemaattisia keskustelufoorumeja sekä oman päihdetilanteen anonyymejä
testauspalveluja.
Huumehoidossa on painottunut matalan kynnyksen palvelujen kehittäminen ja tähän liittyvä koulutus.
Tarkoituksena on saada mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ongelmaiset hoitojärjestelmän piiriin.
Samaan aikaan myös haittojen vähentämistoimista on keskusteltu laajasti ja niiden asema osana hoitotyötä
on hyväksytty entistä laajemmin, mistä esimerkkinä on pistämällä huumeita käyttävien terveysneuvonnan
sekä korvaus- ja ylläpitohoitomekanismien kehittäminen. Ensimmäiset arvioinnit matalakynnyksisten
palvelujen sekä lääkkeellisen hoidon toimivuudesta on myös julkaistu. Molempien järjestelmien
hoitokäytäntöihin perehdyttämiseen on kehitetty erityiset koulutusohjelmat. Viimeisen kahden vuoden
aikana on tehty suuria panostuksia hoitojärjestelmän alueelliseksi kehittämiseksi asiaa tarkastelleen
työryhmän ehdotusten pohjalta. Lisäksi paikallisille päihdepalveluille on kehitetty kansallisena
yhteistyönä yleiset laatusuositukset.
Valvontaviranomaiset ovat korostaneet huumeiden vastaisessa toiminnassa yhteistyötä muiden alan
viranomaisten kanssa. Uutena rangaistusmuotona käyttöön otettu "huumausaineiden käyttörikos"
mahdollistaa henkilökohtaisen puhuttelun sekä hoitoonohjauksen. Valtakunnan syyttäjävirasto on
järjestänyt koulutusta paikallisille syyttäjille huumausainerikoslain muutokseen liittyen. Myös
vankeinhuollossa on valmistettu monipuolisesti erilaisia päihdetyön palvelutuotteita vankilassa oleville ja
sieltä vapautuville huumeiden käyttäjille yhteistyössä alan keskeisten järjestöjen kanssa. Lisäksi on tehty
esitykset nuorisorangaistuksen käyttämisestä nuorten hoitoonohjauksen välineenä ja päihteiden käyttäjien
mahdollisuudesta ns. sopimushoitoon vankeusrangaistusten sijasta. Huumetestien käyttöön ottoa
työelämässä valmistelleet työryhmät ovat valmistaneet asiasta mietintönsä, joihin liittyy myös esityksiä
lainsäädäntömuutoksista.
Keskeinen osa valvontaviranomaisten toimintaa ovat ne lainsäädännön kehittämistoimet, joilla
valvontavaltuuksia ja -keinoja pyritään lisäämään. Poliisi sai vuoden 2001 alussa uusia, entistä laajempia
toimivaltuuksia, joiden perusteella poliisi voi ryhtyä valeostojen tekemiseen sekä ns. peitetoimintaan.
Telekuuntelun ja -valvonnan valtuudet lisääntyvät vuoden 2004 alusta. Tullilaitos on saanut osan
vastaavista

toimivaltuuksista

tullilakiin

ja

myös
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vankilaviranomaisten

toimivaltuuksia

huumausainevalvonnassa on lisätty. Uudehkojen tutkintamenetelmien (televalvonta ja tekninen tarkkailu)
käyttöä on suunnattu erityisesti organisoidun huumerikollisuuden tutkimukseen. Laajeneva osallistuminen
kansainväliseen yhteistyöhön sekä uudet eurooppalaiset Schegenin ja tullin tietojärjestelmät ovat tuoneet
viranomaisten käyttöön, esimerkiksi huumerikollisuuden ja rahanpesun valvomiseksi, sellaista uusia
yhteyksiä ja tietoja, jotka ovat tarpeen kansainvälisesti organisoidun ammattimaisen huumausainerikollisuuden hallitsemiseksi. Tulevaisuuden haasteena on erityisesti Suomen kansainvälisen toimintaympäristön muutos, kun Baltian maat siirtyvät EU-jäseniksi vuoden 2004 aikana.
Keskeistä toiminnassa on vuoden aikana ollut yhteistoiminnan lisääminen niin valvontaviranomaisten kuin
muiden viranomaisten ja kansalaisten kanssa huumausainerikollisuuden torjunnassa. Kansallinen
rikoksentorjuntaohjelma on tiivistänyt yhteistyötä poliisin ja kunnan viranomaisten sekä myös kirkon ja
muiden tahojen kanssa rikosten torjumiseksi, mutta lisätarpeena on nostettu esiin eri hallinnonalojen
toimintaohjelmien (esimerkiksi kuntien päihde- tai huumestrategiat) kytkeminen rikostorjuntaohjelmiin.
Myös yhteistyötä elinkeinoelämän kanssa on pyritty kehittämään sekä rahanpesun (pankki- ja
rahoituslaitokset) että lähtöainevalvonnan (kemian yritykset yms.) osalta.
Huumausaineiden tarjonnan kansainvälinen luonne saa yhä enemmän huomiota myös Suomessa: Viron ja
Suomen viranomaisten yhteistä huumetorjuntaprojektia ”Finestoa” jatketaan entisessä laajuudessaan
vuonna 2003. Venäjältä Suomeen tulevien huumausaineiden torjumiseksi on perustettu erillinen projekti,
joka

käynnistyy

kevään

2003

aikana.

Lisäksi tullaan

selvittämään

tarpeet

Tullilhallituksen

yhdysmiesverkoston lisäjärjestelyihin ja uuden yhdysmiehen sijoittamiseen huumausainerikollisuuden
torjunnan kannalta merkittävälle alueelle. Ulkoministeriön toimialalla Suomi jatkaa toimintaansa
Yhdistyneiden Kansakuntien huumausaineohjelman (UNDCP) päärahoittajamaiden ryhmässä. Vuosien
2003 - 2006 toiminta- ja taloussuunnitelmassaan ulkoasiainministeriö on varannut vapaaehtoisen
yleisavustuksen YK:n huumausaineohjelmalle. Suomen markkinoille tulevista huumeista merkittävä osa
tulee Keski-Aasian maiden kautta. Ulkoasiainministeriö tukee Uzbekistanissa Hayretonin raja-aseman
vahvistamista koskevaa hanketta ja tarkoituksena on lisäksi rahoittaa Keski-Aasian ennen kaikkea
Tadzhigistaniin suunnattua "Tadzhigistanin huumeiden valvontavirasto -hankkeen vaihetta II.

Kansallisen huumausainestrategian arviointi
Vuoden 1997 huumausainestrategiassa todettiin, että huumausainepolitiikan on perustuttava tutkittuun
tietoon huumetilanteesta, ja ehdotettiin käynnistettäväksi tutkimushankkeita, joista viimeinen oli
"kansallisen huumausaineohjelman toteutuksen arviointi". Tällaista tutkimushanketta ei toistaiseksi ole
käynnistetty.

Myös

valtioneuvoston

periaatepäätöksessä

huumausainepolitiikasta

(1998)

ja

toimenpideohjelmassa sen tehostamiseksi vuosina 2001 - 2003 on esitetty käynnistettäväksi hankkeita
huumausainepolitiikan arvioimiseksi, sekä jäsennetty se tapa, jolla huumausainehallinto itse seuraa ja
arvioi toimintaansa.
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Yleisstrategioiden lisäksi nuorten huumeiden käytön ehkäisytoimikunta (2000) on korostanut
nuorisopolitiikan kriittisen arvioinnin tärkeyttä ja poliisi on asettanut omassa huumausaineiden vastaisessa
strategiassaan (2003 - 2006) tavoitteeksi kehittää huumausainetorjunnan vaikuttavuutta mittaavia
tunnuslukuja. Huumausaineiden ongelmakäyttäjien hoitoa kehittänyt työryhmä (2001) on puolestaan
korostanut valtakunnallisten laatusuositusten hoitopalveluja ohjaavaa roolia. Lääninhallituksille on annettu
vastuu antaa selvitys valtion lisämäärärahoin (2002 - 2003) toteutettujen huumehoitopalvelujen
kehittämishankkeiden tarkoituksenmukaisuudesta sekä vaikuttavuudesta.
Valtioneuvoston toimenpideohjelma huumausainepolitiikan tehostamiseksi sisältää 24 yksittäistä
toimenpidettä, joista kullekin on nimetty vastuullinen toteuttajataho (viranomainen tai järjestö).
Huumausainepoliittisen koordinaatioryhmän toiminta on luonteeltaan ohjelman seurantaa ja hallinnon
itsearviointia, ei varsinaista arviointitutkimusta. Ohjelman toteutumista selvittänyt raportti julkaistiin
keväällä 2003. Parhaillaan on koordinaatioryhmässä tekeillä toimenpideohjelma vuosille 2004 - 2007.
Tieteellisen arviointitutkimuksen osalta koordinaatioryhmä on tehnyt joitakin aloitteita. Näistä yksi on
valtakunnallisen huumeviestintäkampanjan arviointitutkimus, joka ilmestyy loppuvuodesta 2003.
Monimenetelmäisessä kampanja-arvioinnissa on hyödynnetty muun muassa väestökyselyitä (kampanjan
havaittavuus), media- ja internet-keskustelupalstojen analyyseja, pienryhmähaastatteluja ja päihdetyön
ammattilaisten haastatteluja sekä pohdittu yleisesti kampanjan yhteiskunnallis-poliittisia lähtökohtia.
Koordinaatioryhmä on myös esittänyt Suomen Akatemialle käynnistettäväksi erillistä huumausainetutkimusohjelmaa, joka sisältää myös arviointitutkimuskomponentteja, mutta aloite ei ole toistaiseksi
edennyt tiedepoliittisessa hallinnossa.
Suomessa ei ole käynnissä keskitetysti hallinnoitua huumepolitiikan yleistä arviointitutkimusta, mutta
politiikan eri osa-alueisiin (alueellinen huumepolitiikan/palvelujen arviointi) tai tiettyihin interventioihin
(korvaushoito, matalakynnyksiset palvelut, HIV-posiviivisille huumeongelmaisille tuotetut palvelut)
kohdistuu useita tutkimushankkeita. Myös tutkimuksia käytön, rikollisuuden ja muiden haittojen
määrällisestä kehityksestä sekä tutkimuksia esimerkiksi huumeiden käyttäjistä sekä heidän auttamis- ja
kontrollointijärjestelmistään käytetään politiikan seurannan ja kehittämisen välineinä.
Yhteenvetona voidaan todeta, että vaikka huumausainehallinnolla on oma järjestelmänsä huumepolitiikan
seurantaan, valtiollista huumausainepolitiikkaa ei arvioida niin, että tutkimus kohdistuisi kokonaisuuden
sekä strategioissa ja ohjelmissa asetettujen tavoitteiden arviointiin. Sen sijaan yksittäisiä interventioita
tutkitaan arvioivastakin näkökulmasta.
Huumausainepolitiikan kokonaisarvioiden puutteen kannalta yksi taustatekijä saattaa olla, että
suomalainen huumepolitiikka on vielä jokseenkin nuori ilmiö ja hakee edelleen linjaansa.
Huumausainekysymys kytketään strategioissa osaksi muuta yhteiskuntapolitiikkaa ja muita sosiaalisia
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ongelmia, minkä vuoksi huumepolitiikan tavoitteet eivät ole sillä tavoin yksiselitteisiä, että ne taipuisivat
arvioitaviksi selkeillä tutkimusasetelmilla. Ohjelmat eivät myöskään sisällä määrällisiä tavoitteita, joiden
saavuttamista voisi yksinkertaisesti arvioida. Monet huumausaineohjelman toimenpiteistä ovat Suomessa
hyvin

autonomisen

kuntahallinnon

vastuulla,

mikä

mutkistaa

tiedonkeruuta.

Tutkimuskentän

näkökulmasta huumekysymys on Suomessa lisäksi perinteisesti ollut marginaalinen tutkimusaihe alkoholikysymys on ollut suomalaisen päihdetutkimuksen pääasiallinen mielenkiinnon kohde. Myös
kiinnostus evaluaatiotutkimukseen on ollut jokseenkin laimeaa ja se on saatettu mieltää pikemmin
hallinnollisen suunnittelun apuvälineeksi kuin vakavasti otettavaksi tieteelliseksi tutkimukseksi.
Toistaiseksi suomalaisen huumausainepolitiikan arviointi koostuu (1) huumetilanteen kansainvälisistä
perusseuranta- ja raportointijärjestelmistä, (2) huumepoliittisen koordinaatioryhmän valtakunnallista
huumepolitiikkaa ohjaavasta roolista sekä sen suorittamasta itsearvioinnista, (3) koordinaatioryhmän
päättämien, tieteellisten erillisarviointien toteuttamisesta sekä (4) pääosin julkisin varoin tuetuista,
yksittäisten interventiotoimien arviointihankkeista, joiden tuloksia hyödynnetään huumepolitiikan
ohjauksessa ja -rahoituksessa juuri koordinaatioryhmän esitysten kautta.

Kannabisongelmista johtuva hoidon tarve
Kannabis on merkittävä huumausaine ensisijaisena huumehoitoon hakeutumiseen johtaneena päihteenä
(18 % huumehoidon asiakkaista), vaikka päihdehuollon huumeasiakkaita koskevassa huumehoitotiedonkeruussa yleisimpinä ensisijaisina hoitoon hakeutumisen pääpäihderyhminä ovat vuosina 2000 2002 olleet stimulantit (27 %) ja opiaatit (28 %). Kannabiksen vuoksi hoitoon hakeutuneiden osuus oli
suurin alle 25-vuotiaille päihteiden käyttäjille tarkoitetuilla nuorisoasemilla, joiden asiakkaista 26
prosenttia oli hakeutunut hoitoon ensisijaisesti kannabiksen käytön vuoksi.
Kannabiksen vuoksi hoitoon hakeutuneet painottuvat ensimmäistä kertaa päihdehoitoon hakeutuneisiin,
josta kannabisasiakkaiden osuus oli 30 % vuonna 2002. Kannabiksen käytön yleisyys näkyy myös
päihdehuollon huumeasiakkaiden sekakäytössä, sillä se kuuluu 60 prosentilla huumeasiakkaista kolmen
yleisimmin käytetyn ongelmapäihteen joukkoon. Ensimmäistä kertaa kannabiksen vuoksi päihdehoitoon
hakeutuneiden hoitoon hakeutuminen tapahtui keskimäärin 20-vuotiaana, noin viisi vuotta kannabiksen
käytön aloittamisen jälkeen ja noin kolmen vuoden säännöllisen käytön jälkeen. Naisia hoitoon
hakeutuneista oli noin viidennes. Vuonna 2002 päihdehoitoon ensimmäistä kertaa hakeutuneiden
elämäntilanne vaikutti hieman vakaammalta kuin edellisinä vuosina: peruskoulun suorittaneiden osuus (85
%) oli suurempi, asunnottomien osuus (2 %) pienempi ja työssä olevien tai opiskelijoiden osuus (66 %) oli
suurempi kuin vuosina 2000 - 2001.
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Ensisijaisesti kannabista käyttäneiden joukossa alle 20-vuotiaiden elämäntilanne oli vakaampi kuin 20vuotiaiden ja sitä vanhempien elämäntilanne: edellisessä ryhmässä opiskelijoiden ja työssä käyvien osuus
oli 76 % kun taas jälkimäisessä ryhmässä osuus oli vain 33 %. Alle 20-vuotiailla näytti olevan myös
enemmän sosiaalista tukea mm. vanhempien tai läheisten tekemän hoitoon ohjauksen myötä. Ensisijaisesti
kannabiksen vuoksi hoitoon hakeutuneista alle 20-vuotiaista harvat (13 %) käyttivät kannabista päivittäin
ja myös 20-vuotiailla tai sitä vanhemmilla päivittäistä käyttöä oli vain joka neljännellä (24 %). Useamman
päihteen sekakäyttö oli kuitenkin molemmissa ryhmissä yleistä: nuoremmassa ikäryhmässä alkoholi (40
%) oli yleisin toissijainen päihde, vanhemmassa ikäryhmässä stimulantit (41 %). Sekakäytöstä johtuen
joka neljäs alle 20-vuotiaista ja puolet yli 20-vuotiaista kannabiksen vuoksi päihdehoitoon hakeutuneista
oli käyttänyt joskus huumeita pistämällä.
Kannabiksen ongelmakäyttäjille ei ole Suomessa erityisiä hoitopaikkoja tai hoitomuotoja, vaan
kannabiksen vuoksi hoitoa tarvitsevat voivat hakeutua paikkakuntansa päihdehuoltopalveluihin. Paljon
kannabiksen vuoksi hoitoon hakeutuneita nuoria hoitavalla Helsingin nuorisoasemalla on arvioitu, että
kannabiksen vuoksi hoitoon hakeutuneista nuorista osa (1) hakeutuu hoitoon vanhempien huolen pohjalta,
jonka taustalla voi olla hämmennys nuoren itsenäistymispyrkimyksistä tai nuoren kannabiksen
kokeilukäytöstä, toinen osa (2) muodostuu nuorista, joilla kannabis näyttää aiheuttavan masennusta, joka
on alkanut häiritä keskittymistä ja koulunkäynti ja kolmas (3), kooltaan pienin, mutta vaativa ryhmä ovat
kannabispsykoosin vuoksi hoitoon hakeutuneet nuoret. Kannabiksen ja mielenterveyden häiriöiden yhteys
näkyy myös sairaalatilastoissa. Sairaalahoitojen osalta erityisesti kannabiksen käyttöön liittyvät psykoosit,
mieliala- ja ahdistuneisuushäiriöt lisääntyivät vuodesta 1996 vuoteen 2000. Kannabispsykoosin vuoksi
hoitoon

hakeutuneiden

nuorten

kohdalla

korostuu

nuoren

mielenterveyden

arviointi

ja

tarkoituksenmukaisesta hoitopaikasta sopiminen. Mikäli nuoren psyykkinen rakenne on kunnossa,
tämäkin hoito voidaan toteuttaa päihdehuollossa.
Vuonna 2001 otettiin käyttöön "huumausaineiden käyttörikos" rangaistus, joka alle 18 -vuotiaiden osalta
sisältää automaattisen puhuttelutilaisuuden, johon nuoren lisäksi osallistuvat vanhemmat, syyttäjä,
sosiaalityöntekijä ja poliisin edustaja. Päihdehuollon huumeasiakkaita koskevan huumehoitotiedonkeruun
mukaan kannabiksen vuoksi hoitoon hakeutuneilla poliisin tekemän hoitoonohjauksen osuus oli vuonna
2000 kaikkiaan neljä prosenttia, ja vuonna 2001 ja 2002 seitsemän prosenttia. Huumehoitotiedonkeruun
pohjalta ei kuitenkaan saada tietoa siitä, onko poliisin käyttörikoksen yhteydessä tekemällä
hoitoonohjauksella vaikutuksia huumehoitoon hakeutumiseen. Kannabiksen käytön ja siihen liittyvien
haittojen (takavarikkojen, huumaantuneena ajaneiden ja ruumiinavauksiin liittyvien oikeuskemiallisten
löydösten) määrän kasvukehitys on ollut tasaista aina 2000-luvun alkuun asti, mikä tukee oletusta
kannabiksen merkityksen lisääntymisestä myös huumehoitoon hakeutumisessa.
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Huumeiden oheissairaudet (monihäiriöisyys)
Psykiatristen potilaiden kanssa työskentelevien havainnot ovat jo 1990-luvulta alkaen viitanneet
huumausaineiden käytön lisääntyneen potilaiden parissa ja erityisesti vaikeimmin oireilevien ja
sairaalahoitoa tarvitsevien potilaiden kohdalla. Ilmiöstä ei kuitenkaan ole ollut tutkimuksellista näyttöä,
vaikka väestökyselyt ovat osoittaneet jo pitkään huumeiden kokeilujen ja käytön kasvua. Toisaalta
tiedetään, että huumausaineiden käytön terveydelliset ja sosiaaliset seuraamukset alkavat tyypillisesti
näkyä vasta vuosia käytön aloittamisen jälkeen, vaikka myös tästä on merkittäviä poikkeuksia.
Sairaaloiden hoito- tai poistoilmoitusrekisteriin (Hilmo) talletetaan tiedot kaikista vuosittaisista
sairaalahoitojaksoista. Monihäiriöisyyden kehittymisestä selvittämiseksi suomalaisessa sairaalahoidossa
Hilmo-rekisteristä poimittiin 15 vuoden ajalta tiedot sellaisista sairaalahoidoista, joissa potilaalle on
annettu sekä huumausaineiden tai lääkkeiden (ei alkoholin) ongelmakäyttöön viittaava diagnoosi, että
ainakin yksi muun mielenterveyden häiriön (ei älyllisen kehitysvammaisuuden) diagnoosi.
Tarkasteluajanjaksona 1987 – 2002 terveydenhuollossa tuotettujen hoitojaksojen kokonaismäärässä ei
tapahtunut suuria muutoksia. Sen sijaan niiden hoitojaksojen määrä, joissa Hilmoon oli ilmoitettu sekä
huumediagnoosi että muu psykiatrinen diagnoosi, lisääntyi noin viisinkertaiseksi,

441:sta 2130:een.

Erityisen merkittävä lisääntyminen oli psykoottisiin häiriöihin ja mielialahäiriöihin liittyvien
kaksoisdiagnoosien esiintyvyydessä. Psykoosiryhmän sisällä merkittävää nousua todettiin myös
kaksoisdiagnosoitujen skitsofreniapotilaiden kohdalla.
Aineiden osalta kehitystä voidaan seurata vuodesta 1996 asti. Tänä aikana selvää nousua on tapahtunut
varsinkin hoitojaksoissa opiaattien huumekäytön ja muun psykiatrisien häiriön yhteisdiagnooseilla, jotka
ovat vuodesta 1996 kolminkertaistuneet, ja kasvua on nähtävissä myös hoitojaksoissa kannabiksen
ongelmakäytön ja muun psykiatrisen häiriön yhteisdiagnoosein. Sen sijaan lääkkeiden, piristeiden (lähinnä
amfetamiinin) ja hallusinogeenien väärinkäyttöön liittyvissä kaksoisdiagnoosijaksoissa ei ole tapahtunut
merkittävää muutosta sitten vuoden 1996.
Koska tarkastelujaksona ei tapahtunut oleellisia muutoksia terveydenhuoltojärjestelmän tuottamien
hoitojaksojen määrässä, havainto kaksoisdiagnoosijaksojen lisääntymisestä kuvaa todellista muutosta
tuotettujen hoitojaksojen kirjossa. On myös huomattava, että tutkimuksen seuranta-aikana nimenomaan
psykiatristen laitospaikkojen määrä on ollut jatkuvassa laskussa, mikä lisää kaksoisdiagnoosihoitojen
suhteellista osuutta psykiatristen hoitojen määrästä edelleen. Laskukehityksen seurauksena psykiatristen
sairaaloiden

kiinnostus

päihdeongelmaisten

hoitoon

lisääntyi.

Kovin

merkittävää

roolia

päihdeongelmaisten hoidossa psykiatriset sairaalat eivät kuitenkaan saaneet, koska kunnat kieltäytyivät
maksamasta "kalliita" sairaalahoitoja. Sosiaali- ja terveydenhuollon yleisten palvelujen vastuu
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päihdeongelmaisten palveluista lisääntyi ja erityispalveluihin perustettiin huono-osaisimmille asiakkaille
"matalamman kynnyksen" hoito- ja huoltopisteitä.
Samanaikaisesta huumausaineriippuvuudesta ja muista mielenterveyden häiriöstä kärsivien hoito on
erityisen vaativaa ja usein epäkiitollista. Esimerkiksi vaikea-asteisista mielenterveyden häiriöistä kärsivät
tarvitsevat tyypillisesti monenlaisia asumiseen ja arkielämään liittyviä tukitoimia, ja he päätyvät usein
erityyppisiin tuettuihin palvelu- tai kuntoutuskoteihin, joissa asuu samalla lailla oireilevia ja apua
tarvitsevia kuntoutettavia. Nämä palvelut soveltuvat kuitenkin huonosti samanaikaisesti huumausaineita
käyttäville, jotka eivät sopeudu opettelemaan arkirutiineja, joutuvat helposti ongelmiin muiden asujien ja
henkilökunnan kanssa ja ajautuvat mukaan antisosiaalisesti virittäytyneisiin sosiaalisiin verkostoihin.
Kansainväliset kokemukset tukevat havaintoa, että kaksoisdiagnoosipotilaiden hoito pelkästään
päihdehuollon tai pelkästään mielenterveyspalveluiden piirissä on usein tuloksetonta. Integroitujen hoitoohjelmien vaikuttavuus on todettu parhaimmaksi.
Huumausaineiden ongelmakäyttäjien hoitoa kehittäneen työryhmän (2001) muistossa on palvelurakenteen
osalta todettu, että huumeriippuvaisten hoidossa psykiatristen palvelujen käytön tulee perustua
psykiatrisen erikoisosaamiseen. Psykiatrisen erikoissairaanhoidon tulisi lisätä valmiuttaan tukea
perusterveydenhuoltoa ja sosiaalihuoltoa konsultaatioiden ja työnohjauksen keinoin. Huumeriippuvuuden
ja

samanaikaisten

muiden

kaksoisdiagnoosiyksikköjä
keskussairaaloiden

psykiatristen

tulisi

yhteyteen.

perustaa
Toisaalta

häiriöiden

tunnistamiseen

yliopistosairaaloiden
psykiatrisiin

ja

häiriöihin

ja

hoitoon

mahdollisesti
liittyvää

perehtyneitä

myös

lääke-

tai

muiden
muuta

päihderiippuvuutta tulisi hoitaa ensisijassa psykiatrisen erikoissairaanhoidon piirissä. 2000-luvun alussa
sekä

Raha-automaattiyhdistys

että

sosiaali-

ja

terveysministeriö

ovat

tukeneet

voimakkaasti

huumehoitopalvelujen kehittämistä. Vielä ei ole saatavilla tietoa siitä, onko rahoitusta käytetty
huumeongelman ja yhtäaikaisen psykiatrisen häiriön hoitokäytäntöjen kehittämiseen.
Kokonaisuutena huumausaineriippuvuuden hoitoon liittyviin toimiin kuuluu laaja kirjo haasteita. Tärkeitä
osia huumausaineongelmaisten ja -riippuvaisten hoidon ja palvelujen kokonaisuudessa ovat ennalta
ehkäisevät ja sosiaalisen tuen huomioivat toimet, varhaisen ja myöhemmän vaiheen hoidon aloituksen
mahdollistavat matalan kynnyksen yksiköt, huumausaineriippuvuuden sekä lääkkeettömien että
lääkkeellisten hoitojen tarjoaminen, ja kaikkein vaikeimpien, eli monihäiriöisten potilaiden hoidon
järjestäminen. Palvelujärjestelmän ollessa uusien haasteiden edessä tulisi tukea päihdepsykiatrista
osaamista sekä koulutuksellisin keinoin että erityisosaamista hallitsevia päihdepsykiatrian yksikköjä
perustamalla
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OSA I

KANSALLISET HUUMAUSAINESTRATEGIAT:

LAKI JA HALLINTO

Päävastuu huumausainepolitiikan koordinaatiosta on Suomessa annettu sosiaali- ja terveysministeriölle.
Sosiaali- ja terveysministeriö valmistelee huumausainelain sekä laillista huumausaineiden tuontia, vientiä
sekä käyttöä (esimerkiksi lääkinnällisiin tarkoituksiin) koskevat säädökset. Oikeusministeriö valmistelee
huumausaineiden laitonta valmistamista, käyttöä ja kauppaa koskevan lainsäädännön. Myös muut
ministeriöt osallistuvat huumausainelainsäädännön toimeenpanoon sekä valmistelevat tähän liittyvät
säädökset omilla toiminta-alueillaan.1
Aluetasolla

viiden

lääninhallituksen

sekä

Ahvenanmaan

maakuntahallituksen

sosiaali-

ja

terveydenhuollon yksiköt ohjaavat ja valvovat sosiaali- ja terveydenhuollon toteuttamista alueellaan sekä
osallistuvat kehittämistyöhön paikallistasolla kuntien kanssa. Poliisityö ja syyttäjälaitos on jakautunut 90
kihlakunnan alueelle. Tuomiovaltaa käyttävät 63 käräjäoikeutta. Ttullin työ on jakautunut 5 tullipiiriin.
Paikallistasolla kaikki 446 kuntaa ovat vastuussa lakisääteisten palvelujen käytännön toteuttamisesta.
Paikalliset viranomaiset voivat joko tuottaa palvelut itse tai muiden kuntien kanssa yhdessä
(kuntayhtymät) tai ostaa palvelut yksityiseltä tai järjestösektorilta. Palvelut tuotetaan pääosin
kunnallisverovaroin ja laskennallisten valtionosuuksien turvin. Osa palvelukustannuksista katetaan myös
asiakasmaksujen avulla.
Järjestö- ja vapaaehtoistyöllä on pitkät perinteet julkisen sektorin toiminnan täydentäjänä. Useat
paikalliset, alueelliset ja myös valtakunnallisella tasolla toimivat järjestöt tekevät huumausaineiden
vastaista työtä joko osana yleistä päihdetyötä tai erillisten huumehankkeiden keinoin. Järjestöjen
toiminnallinen vastuu päihdetyössä (ja huumausaineiden vastaisessa työssä) on suuri ja yhteistyömuodot
vakiintuneita eri viranomaisten kanssa. Osana virallista toimintajärjestelmää järjestöt myös toimivat
huomattavassa määrin verovaroin.
Keskeiset kansainvälisiä huumausaineasioita käsittelevät ja koordinoivat ministeriöt ovat ulkoministeriö,
sosiaali- ja terveysministeriö, opetusministeriö, oikeusministeriö sekä sisäasiainministeriö. Ministeriöiden
välinen toiminnan koordinaatio tapahtuu sosiaali- ja terveysministeriön asettamassa, kansainvälisiä
huumausaineasioita

käsittelevässä

työryhmässä.2

Erityisesti

EU:ssa

käsiteltäviä

huumeasioita

valmistelemaan on edellä mainitun työryhmän rinnalle perustettu huumausainejaosto kansallisen EU-asiain

1 Ks. liite 1: Huumausaineita koskeva hallintokaavio Suomessa
2 Ks. liite 2: Kansainvälisten huumausaineasioiden organisointi Suomessa.
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komitean alaisuuteen. Jaostoa johtaa sosiaali- ja terveysministeriö, ja jaosto on osallistujatahoiltaan
pääpiirteissään sama kuin kansainvälisiä huumausaineasioita käsittelevä työryhmä.

1. HUUMAUSAINEPOLITIIKAN KEHITYS
1.1. Huumausainepolitiikan perusta
Vuonna 1997 mietintönsä jättäneen huumausainepoliittisen toimikunnan esityksen (Huumausainestrategia
1997, 56 – 60)3 pohjalta valtioneuvosto teki vuoden 1998 lopulla periaatepäätöksen huumausainepolitiikasta (Valtioneuvoston periaatepäätös huumausainepolitiikasta 1998). Päätöksessä suomalaisen huumausaine-politiikan peruslinja määritellään seuraavasti:
Suomalainen huumausainepolitiikka perustuu yleisiin yhteiskuntapoliittisiin toimiin, kansalliseen
lainsäädäntöön ja kansainvälisiin sopimuksiin. Tämän huumausainepolitiikan tavoitteena on
huumausaineiden levittämisen ja käytön ehkäiseminen. Tavoitteeseen pyritään huumausaineiden
kokonaiskieltoon perustuvaa huumausainekontrollia tehostamalla, huumausaineiden kokeilua ja
käyttöä ennalta ehkäisevillä toimilla sekä järjestämällä riittävästi hoitomahdollisuuksia ja
helpottamalla hoitoon hakeutumista. Huumausaineista sekä niiden aiheuttamista ehkäisy-, hoitoja kontrollitoimista koituvia yksilöllisiä, sosiaalisia ja taloudellisia haittoja pyritään pitämään
mahdollisimman vähäisinä. Suomi soveltaa huumausainepolitiikkaansa Euroopan unionin
huumausaineohjelmia sekä EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikassa hyväksyttyjä suuntaviivoja.
Vuonna 1999 valtioneuvosto asetti huumausainepoliittisen työryhmän valtakunnallisen huumausainepolitiikan yhteensovittamiseksi ja viranomaisten toiminnan tehostamiseksi sekä kansallisen huumausainepoliittisen ohjelman toimeenpanoa ja seurantaa varten.4 Ryhmä koostuu keskeisten ministeriöiden sekä
näiden alaisten virastojen ja laitosten edustajista.
Huumausainepoliittisen

toimikunnan

strategiaesityksen

pohjalta

valtioneuvosto

teki

5.10.2000

periaatepäätöksen huumausainepolitiikan tehostamisesta (Valtioneuvoston tiedote 238/2000). Toimenpiteillä pyritään vähentämään sekä huumausaineiden kysyntää että tarjontaa. Pyrkimyksenä on pysäyttää
huumausaineiden käytön ja huumausainerikollisuuden kasvu. Toimenpideohjelmassa esitetyt tehostetut
toimenpiteet kokoavat yhteen eri hallinnonalojen huumeiden vastaisen toimien keskeiset painopisteet.

3 Toimikunnan esitykset koskivat sekä varsinaisia huumausaineita että päihtymystarkoituksessa väärinkäytettyjä lääkkeitä. Ks.
http://www.stm.fi/suomi/julkaisu/julk01fr.htm (suomeksi) ja
http://www.stm.fi/english/publicat/publications_fset.htm (englanniksi)
4 Ks. liite 1: Huumausainehallinnon keskeiset toimijat.
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Mainitussa päätöksessä koordinaatioryhmälle annettiin lisätehtäväksi valmistella pidemmän aikavälin
toimenpideohjelma huumausainepolitiikan tehostamiseksi. Toimenpideohjelma saatettiin valtioneuvoston
tiedoksi 5.2.2002. Tässä toimenpideohjelmassa huumausainepolitiikan tehostamiseksi vuosille 2001 –
2003 (2003) tavoitteeksi asetetaan edelleen saada huumausaineiden käytön ja huumausainerikollisuuden
kasvu pysähtymään. Ohjelma jatkaa vuoden 2000 periaatepäätöksen linjoilla huumausainepolitiikan
toimeenpanoa vuosina 2001 - 2003. Koordinaatioryhmän ehdotukset koskevat (A) ennalta ehkäisevää
työtä ja varhaista puuttumista, (B) huumeaittojen vähentämistoimia, (C) huumehoitoa sekä
laillisuusvalvontaa osana huumeiden (D) kysynnän ja (E) tarjonnan ehkäisyä ja rajoittamista. Lisäksi
esitetään ehdotuksia huumeisiin liittyvästä (F) kansainvälisestä yhteistyöstä.
A. Ennalta ehkäisyn ja varhaisen puuttumisen osalta ehdotetaan seuraavaa:
1. Valtioneuvoston vuoden 2000 huumausainepolitiikan tehostamista koskevan päätöksen perusteella
terveyden edistämisen määrärahoja lisätään painopistealueena ehkäisevään huumetyöhön osallistuvien
ammattitaidon kehittäminen ja heidän tietämyksensä lisääminen haittojen vähentämisestä
2. vuodesta 2001 alkaen vahvistetaan kuntien moniammatillista päihdetyön koordinaatiota ja
ammatillista osaamista kehittämällä kunnallista päihdetyön yhdyshenkilöverkostoa
3. vuosina

2002-2003

yhdyshenkilöverkoston

kunnista

valitaan

joukko

kuntia

tiiviimpään,

poikkihallinnollisen liikkuvuuden mahdollistavaan kehittämishankkeeseen.
4. kehitetään etsivän työn eri menetelmiä, joilla uusiin huumeilmiöihin voidaan puuttua paikallistasolla
mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.
5. vuonna 2001 käynnistettyä huumausainetiedotuksen tehostamista jatketaan valtakunnallisella
tiedotuskampanjalla
6. vuodesta

2001

alkaen

opetustoimessa

tehostetaan

ennaltaehkäisevää

työtä

painottavaa

henkilöstökoulutusta valtioneuvoston vuonna 2000 tekemän päätöksen mukaisesti
7. vuosina 2002 -2003 jatketaan koululaitoksen henkilöstön täydennyskoulutusta pyrkimyksenä
tarkastella

huumeiden

käytön

ehkäisemistä

laajemmasta

koulun

sosiaalisten

kysymysten

näkökulmasta
8. nuorten työpajoille ja niiden kanssa yhteistyössä toimiville organisaatioille osoitetaan erityisrahoitusta
nuorten ennaltaehkäisevään huumetyöhön sekä syrjäytymisen ehkäisyyn
9. vuosina 2002 - 2003 suunnataan määräraha kuntien nuorisotoimessa, järjestöissä ja vastaavissa
asemissa työskentelevän henkilöstön sekä vapaaehtoistoimintaan osallistuvien koulutukseen ja
harjaannuttamiseen.
B. Huumehaittojen vähentämistoimien osalta ehdotetaan, että
1. myrkytyskuolemien ehkäisemiseksi järjestetään ensihoitohenkilöstön erityiskoulutusta
2. tartuntatautien

leviämistä

huumeiden

käyttäjien

keskuudessa

rajoitetaan

kiinnittämällä

huumeidenkäyttäjät laaja-alaiseen ja käyttäjien erityistarpeet huomioivaan hoitojärjestelmään.
3. pääkaupunkiseudun kunnissa toteutetaan tähän liittyvä etsivän kenttätyön hanke.
13

4. toteutetaan paikallisia hankkeita puhtaiden pistosvälineiden saatavuuden varmistamiseksi ja toiminnan
tuloksellisuuden arvioimiseksi.
5. terveysneuvonnan ja huumeiden vastaisen valistuksen lisäämiseksi tuotetaan ruiskuhuumeiden
käyttäjille kohdennettua huumeidenkäyttöön ja infektiotautiriskeihin liittyvää materiaalia.
C. Huumehoidon osalta ehdotetaan, että
1. huumausainepolitiikan tehostamiseksi vuosina 2002 ja 2003 toimenpiteisiin kohdennetaan rahoitusta
erillisellä valtionavustuksella huumeongelmaisten henkilöiden hoitoonohjauksen ja kuntoutuksen
lisäämiseksi tarvetta vastaavaksi.
2. toimenpiteillä toteutetaan ja laajennetaan virka-ajan ulkopuolella tapahtuvaa hoitoa ja kuntoutusta,
laajennetaan opioidiriippuvaisten metadonilla ja buprenorfiinilla toteutettua vieroitus-, korvaus- ja
ylläpitohoitoa riittävän valmiuden omaaviin yksiköihin sekä kehitetään ja otetaan käyttöön
tartuntatautien leviämistä ehkäiseviä toimintamalleja
3. parannetaan erityisesti kuntoutukseen sitoutuneiden nuorten mahdollisuuksia päästä pitkäjänteiseen ja
intensiiviseen, psykososiaaliseen kuntoutusjatkumoon, jonka osana turvataan myös tarpeellinen
laitoskuntoutus
4. huumeita ja muita päihteitä käyttävien raskaana olevien naisten ja heidän lastensa hoitoonohjauksen,
hoidon ja kuntoutuksen tehostamiseksi käynnistetään äitiysneuvolatoimintaa ja muuta sosiaali- ja
terveydenhuoltoa koskeva hanke
5. huumausaineiden käyttäjien hoitoon osallistuvan ammattihenkilöstön täydennyskoulutusta kehitetään
6. erityisesti opioidiriippuvaisten henkilöiden korvaus- ja ylläpitohoidon laajentamiseksi järjestetään
terveydenhuollon henkilöstön täydennyskolutusta
D. Laillisuusvalvonnan toimiksi kysynnän vähentämisen ja rajoittamisen alalta ehdotetaan, että
1. poliisi osallistuu omalta osaltaan paikalliseen ja valtakunnalliseen huumausaineiden vastaiseen
tiedottamiseen, valistukseen ja nuorten kanssa työskentelevien koulutukseen sekä materiaalin
tuottamiseen
2. kansallista

rikoksentorjuntaohjelmaa

toteutettaessa

kiinnitetään

erityistä

huomiota

huumausainerikollisuuden ja muun rikollisuuden välisiin kytkentöihin sekä huumausainerikosten
ehkäisyn asemaan rikoksentorjunnassa yleensä.
3. poliisin

ja

paikallisten

sosiaali-

ja

terveysviranomaisten

kanssa

yhteistyössä

järjestetään

ympärivuorokautinen päivystys asiantuntija-avun saamiseksi poliisin puuttumistilanteissa tapahtuvan
henkilön huumausaineiden käyttötilanteen arvioimiseksi ja hoitoon ohjaamiseksi.
4. vankeinhoidossa päihdetyö ja sen edistäminen ovat koko vankilahenkilöstön yhteinen tehtävä, mitä
varten valvontatyöntekijöille on valmistunut sitä koskeva valvontaopaskäsikirja
5. kaikilla vankeinhoitoalueilla päihdehoidon ja -kuntoutuksen järjestämisessä pyritään koko jatkumon,
katkaisusta kuntoutukseen ja vapautumisen valmennukseen, toteuttamiseen.
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6. vankeinhoitolaitos asettaa työryhmän selvittämään muun ohella opioidiriippuvaisten vieroitus-,
korvaus- ja ylläpitohoidon järjestämistä vankiloissa.
7. kriminaalihuoltolaitoksen pääkaupunkiseudulla toimivia aluetoimistoja varten perustetaan koko alueen
yhteinen työryhmä huolehtimaan ehdonalaisesti vapautuneiden huumausaineongelmaisten valvonnasta
8. hoidollisia toimenpiteitä liitetään nykyistä kiinteämmin rikosoikeudellisiin seuraamuksiin, mm.
vuoden 2002 maaliskuussa oikeusministeriölle luovutetaan ns. sopimushoitoa koskeva toimikunnan
mietintö asiasta.
E. Laillisuusvalvonnan tavoitteeksi asetetaan tarjonnan rajoittamisen osalta:
1. poliisin tavoitteena on vuodesta 2002 alkaen selvittää vuosittain 5-10 järjestäytyneen rikollisryhmän
toiminta
2. poliisi, tulli ja rajavartiolaitos kehittävät yhteistoimintaansa yhteisen, vuoden 2001 aikana voimaan
tulleen PTR-huumausainestrategian mukaisesti.
3. Keskusrikospoliisi

koordinoi

poliisihallinnon

osalta

ja

Tullihallitus

tullihallinnon

osalta

ammattimaisen, järjestäytyneen ja kansainvälisen huumausainerikollisuuden torjuntaa tietojen sekä
rikosten ja rikossarjojen reaaliaikaiseksi ja tekijäkeskeiseksi yhdistämiseksi sekä tarvittaessa johtaa
peitetoimintaa ja valvottuja läpilaskuja.
4. poliisin ja vankeinhoitolaitoksen keskinäistä tiedonvaihtoa parannetaan vuonna 2000 solmitun
yhteistyösopimuksen mukaisesti.
5. rikoksilla hankitun hyödyn pois ottamista tehostetaan rikosten paljastamisessa ja tutkinnassa poliisin,
ulosotto- ja veroviranomaisten sekä syyttäjien ja tulliviranomaisten yhteistyöllä.
6. telepakkokeinojen ja teknisen tarkkailun valmiuksia parannetaan uudistamalla teknisiä järjestelmiä ja
hankkimalla tarkoituksenmukaista välineistöä
7. poliisi ja syyttäjälaitos sopivat huumausaineen käyttörikosten osalta tarkoituksenmukaisesta
menettelytavasta
8. huumausainerikollisuuden torjuntaan ja tutkintaan liittyvää poliisin perus- ja jatkokoulutusta
uudistetaan: PTR-viranomaiset ottavat käyttöön yhteisen koulutusohjelman huumausainerikollisuuden
torjunnassa ja tarjoavat järjestämäänsä alan koulutukseen paikkoja toisilleen.
9. Tullilaitoksen huumetorjuntatyön tuloksellisuutta parannetaan vuosina 2002 - 2003 hankkimalla uusia
teknisiä apuvälineitä ja kehittämällä tutkintamenetelmiä
10. epäkonventionaalisten tutkintamenetelmien käyttöönottoa tulliviranomaisen suorittamassa esitutkinnassa valmistellaan.
11. syyttäjälaitokseen on luotu avainsyyttäjäjärjestelmä suurimpiin kaupunkeihin: uusien syyttäjien
tehtävänä on huolehtia rikosvastuun toteutumisesta ensisijaisesti huumausainerikoksissa ja osallistua
niiden käsittelyssä esitutkintayhteistyöhön, syyteharkintaan ja syytteiden ajamiseen.
12. vuonna 2001 vankiloissa aloitettua systemaattista huumetestausta virtsatestein ja sylkitesterikokeiluna
päihteettömillä osastoilla ja avolaitoksissa jatketaan

15

13. vankiloissa suoritettavien erityistarkastusten määrää lisätään ja vankeinhoitolaitokselle hankitaan
huumekoiria
14. huumausainevalvontaa tehostetaan useilla lainsäädäntöhankkeilla: todistajien ja muiden rikosten
selvittämistä edistävien henkilöiden suojelua parannetaan; selvitetään, olisiko väkivaltaa tai sillä
uhkaamista hyväksikäyttävien rikollisryhmien rikosten tunnusmerkistöjä tiukennettava; ja poliisin
valtuuksia tekniseen kuunteluun tuomioistuimen luvalla laajennetaan koskemaan myös asunnossa
olevaa rikoksesta epäiltyä.
F. Kansainvälisen yhteistyön korostetaan Yhdistyneiden kansakuntien humausaineita koskevia
yleissopimuksia ja päätöksiä sekä erityisesti YK:n yleisistunnossa 8.-10.6.1998 asetettuja, vuosiin 2003 ja
2008 mennessä toteutettaviksi tarkoitettuja tavoitteita. Erityisesti painotetaan, että
1. Suomi jatkaa toimintaansa YK:n huumausaineohjelman päärahoittajamaiden ryhmässä,
2. kansallisia tietojärjestelmiä kehitetään yhteistyössä EMCDDA:n kanssa,
3. Europolin, Schengenin sopimuksen sekä kahdenvälisten rikostorjuntasopimusten tiedonvaihtomahdollisuuksia kehitetään ja että
4. Suomi tulee ratifioimaan vuonna 2000 hyväksytyn Euroopan unionin yleissopimuksen rikosasioissa
annettavasta keskinäisestä oikeusavusta.
Vuoden 2003 alussa valmistui raportti huumausainepolitiikan tehostamiseksi vuosille 2001 - 2003 tehdyn
toimenpideohjelman toteutumisesta (2003) vuosina 2001 - 2002.5 Raportissa koordinaatioryhmä esittää
lisäksi toimintasuunnitelman huumausainepolitiikan tehostamiseksi vuodelle 2003. Suunnitelmassa
toiminnan painopisteet asetetaan hallinnonaloittain:
Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa huumausainepolitiikan koordinoinnista. Huumausaineiden käytön
ehkäisyyn liittyvän koordinaation kehittämistä rahoitetaan terveyden edistämisen määrärahalla (45 000
euroa). Vuoden 2003 terveyden edistämisen määrärahan käyttösuunnitelmassa on huumausaineiden
käytön ehkäisyyn sekä huumausaineiden käyttäjien hoidon kehittämiseen 13 hankkeelle osoitettu yhteensä
833 000 euroa. Määrärahalla tuetaan erityisesti lasten ja nuorten huumeiden käyttöä ehkäiseviä hankkeita
sekä hankkeita, joiden tavoitteena on mahdollisimman varhainen puuttuminen syrjäytymiskehitykseen.
Varsinaisten huumehankkeiden ohella terveyden edistämisen määrärahalla rahoitetaan lukuisia ehkäisevän
päihdetyön hankkeita, joissa huumausaineiden käytön ehkäisyllä on keskeinen rooli. Vuonna 2003
päihdehankkeisiin käytetään kaiken kaikkiaan noin 3 miljoonaa euroa. Edellisen vuoden tapaan vuodelle
2003 on myönnetty erityisenä valtionavustuksena 7 570 000 euroa huumausaineiden ongelmakäyttäjien
hoidosta aiheutuviin kustannuksiin. Raha-automaattiyhdistyksen avustuksia hakevien määrä ja
ennaltaehkäisevään ja korjaavaan huumetyöhön tarkoitettujen avustusten määrä kasvavat jatkuvasti.
Vuonna 2003 Rahapeliyhteisön tuotosta ohjataan useiden hankkeiden kautta 9 miljoonaa euroa huumeiden
käytön ennaltaehkäisyyn ja hoidon kehittämiseen tähtääviin hankkeisiin. Toimenpideohjelman mukaisesti
5 ks. http://www.stm.fi/suomi/julkaisu/julk01fr.htm
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Kansanterveyslaitoksella, Terveyden edistämisen keskuksella ja Stakesilla on omat huumeiden käytön
ehkäisyyn ja hoitoon liittyvät hankkeensa.
Opetusministeriön

nuorisotoimessa

jatketaan

ennaltaehkäisevää

huumetyötä.

Vuoden

2003

talousarvioesityksessä nuorten työpajatoiminnan kehittämiseen ja ennaltaehkäisevään huumetyöhön
momentilta 29.99.51 osoitettua 840 000 euron määrärahaa käytetään etupäässä nuorten huumeiden käytön
ennaltaehkäisyn toimintaedellytysten parantamiseen sekä kuntien nuorisotoimessa, järjestöissä ja
vastaavissa tehtävissä työskentelevän henkilöstön ja vapaaehtoistoiminnassa olevien koulutukseen, samoin
kuin pitkäaikaisten projektien ja ohjelmien tukemiseen. Opetusministeriön nuorisoyksikkö huolehtii
määrärahan jaosta ja toiminnan koordinoinnista. Huumeiden käytön ennaltaehkäisy on mukana myös
muussa nuorisotoiminnassa, kuten nuorten työpajoissa ja iltapäiväkerhoissa. Opetushallituksen
opetussuunnitelman perusteiden uudistamisprosessissa on valmisteltu vuoden 2002 aikana uusia
opetussuunnitelman perusteita, jotka määrittävät opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisällöt kansallisella
tasolla. Opetussuunnitelman perusteissa mainituissa oppilashuollon tavoitteissa tulevat terveyden
edistämiseen ja päihteiden käytön ehkäisyyn ja varhaiseen puuttumiseen liittyvät tavoitteet selkeästi esille.
Myös uuden oppiaineen, terveystiedon, uudet tavoitteet ja keskeiset sisällöt tulevat vahvistamaan
päihteiden käytön ehkäisyyn liittyvää opetusta kouluissa ja oppilaitoksissa. Opetussuunnitelman perusteet
tulevat perusopetuksessa porrastetusti voimaan vuosien 2003 - 2006 aikana ja lukiossa vuonna 2005
Sisäasiainministeriön hallinnonalalla poliisi ei ole saanut tehostamisohjelmassa esitettyjä määrärahoja
vakavan huumerikollisuuden torjuntaan. Tästä on ollut seurauksen EU:n kriteerit täyttäneiden
järjestäytyneiden rikollisryhmien lisääntyminen. Vuoden 2003 aikana tilanne tulee entisestään
pahenemaan. Tehostamisohjelmaan liittyvän 3 195 570 euron lisämäärärahan turvin poliisi lisäisi vakavan
huumerikollisuuden torjuntaan 60 poliisimiestä. Tällä lisäyksellä on tarkoitus paljastaa 5-10
järjestäytynyttä huumausaineiden välittämistä suorittavaa rikollisryhmää. Ohjelman lisämäärärahan turvin
säilytetään huumausaineiden katutason valvonta vuoden 2001 tasolla.

Poliisin, tullin ja

rajavartiolaitoksen yhteistyötä lisätään muun muassa kehittämällä rekisteritietojen yhteiskäyttömahdollisuutta. Viron ja Suomen viranomaisten yhteistä huumetorjuntaprojektia ”Finestoa” jatketaan
entisessä laajuudessaan vuonna 2003. Venäjältä Suomeen tulevien huumausaineiden torjumiseksi on
perustettu erillinen projekti, joka käynnistyy kevään 2003 aikana
Tärkeänä yleistavoitteena oikeusministeriön hallinnonalalla on ohjata huumeiden ongelmakäyttäjiä
hoitoon

ja

tarjota

heille

tukitoimia

kaikissa

eri

vaiheissa,

joissa

he

joutuvat

tekemisiin

rikosoikeusjärjestelmän kanssa. Seuraamusvalikoimassa hoidon merkitys tulee näkymään ennen kaikkea
sopimushoitorangaistuksessa.

Oikeusministeriössä

valmistellaan

28.2.2001

asetetun

toimikunnan

mietinnön pohjalta hallituksen esitys uutena seuraamusvaihtoehtona käyttöönotettavaa sopimushoitoa
koskevaksi lainsäädännöksi niin, että esitys voidaan antaa eduskunnalle kevään 2003 vaalien jälkeen alustavasti keväällä 2004. Jo tuomittujen henkilöiden yhteiskuntaan sitoutumista on tarkoitus edistää ja
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uusintarikollisuutta vähentää ”Yhteistyössä rikoksettomaan elämään” –hankkeella vuosina 2002 - 2005.
Huumekontrollia vankiloissa ylläpidetään osastojen päihteettömyydellä ja lukuisilla päihdetesteillä.
Lisäksi lainsäädäntöuudistuksilla pyritään tehostamaan edelleen rikoshyödyn jäljittämistä ja pois
ottamista.
Oikeusministeriön yhteydessä toimivan rikoksentorjuntaneuvoston toimintasuunnitelmassa vuodelle 2003
huumausainerikokset on mainittu yhtenä painopistealueena. Vuoden 2003 talousarvioesityksen mukaan
oikeusministeriön hallinnonalalle myönnetään edelleen lisäyksenä vuoden 2001 määrärahatasoon
huumetorjunnan tehostamista varten 500 000 euron määräraha rangaistusten täytäntöönpanon
toimintamenoihin.

Lisämäärärahan

kohdentamisesta

sovitaan

tarkemmin

oikeusministeriön

ja

rikosseuraamusviraston tulosneuvottelussa. Alustavan suunnitelman mukaan siitä noin 1/3 suunnataan
valvonta-toimenpiteisiin

ja

2/3

kuntouttavan

toiminnan

laajentamiseen.

Huumausainerikosten

erityissyyttäjien tavoitteena on vuoden 2003 aikana yhdessä huumausainerikosten avainsyyttäjien kanssa
ja Valtakunnansyyttäjänviraston koordinoimana edelleen kehittää sellaisia toimintamalleja, joiden avulla
huumausainerikosten syyteharkinta, syyttäminen ja toimenpiteistä luopuminen saadaan linjakkaaksi ja
ammattimaiseksi koko maassa. Oikeusministeriön hallinnonalan sisäisin rahoitusjärjestelyin jatketaan
Oikeuspoliittisessa tutkimuslaitoksessa huumausainerikollisuutta sekä sitä koskevan rikoslainsäädännön ja
rikosprosessin toimivuutta selvittävää tutkimushanketta.
Valtiovarainministeriön hallinnonalalla ei vuonna 2002 ollut käytössä valtioneuvoston periaatepäätöksen
toteuttamiseen erillistä kohdennettua määrärahaa. Vuodelle 2003 tullilaitoksen toimintamenokehystä on
laajennettu

504

563

euron

määrärahalla

valtioneuvoston

periaatepäätöksen

toteuttamiseksi.

Toimenpideohjelman mukaisesti tullilaitoksen huumausainerikostorjunnan henkilöstöä tullaan lisäämään
ja toimintaa suunnataan kansainvälisen huumausainerikollisuuden torjuntaan. Vuosina 2003 ja 2004
ammattimaisen ja järjestäytyneen huumausainerikollisuuden torjuntaa tullaan tehostamaan lisäämällä
rikostorjunnassa käytettävän tekniikan hyväksikäyttöä sekä kehittämällä rikostorjunnan tietojärjestelmiä.
Tullilaitoksen vuoden 2003 budjetissa ja vuosien 2004 - 2007 TTS -suunnitelmassa esitetyn strategisen
linjauksen mukaisesti tullilaitos tulee keskittämään vuonna 2003 rikostorjuntaan osoitettuja lisäresursseja
rikostorjunnan atk-infrastruktuurin ja tekniseen tarkkailuun käytettävien laitteiden kehittämiseen sekä
automaattisen ajoneuvojen tunnistusjärjestelmän laajentamiseen. Vireillä olevien hankkeiden odotetaan
vapauttavan vuoden 2004 loppupuolelta lähtien henkilöresursseja rikostorjunnan käyttöön. Vapautuneet
resurssit

tullaan

TTS

-kaudella

erikseen

laadittavan

suunnitelman

mukaisesti

sijoittamaan

huumerikostutkintaan, erityisvalvontaan ja huumausainekoiraohjaajien resurssointiin. Tullihallituksen
yhdysmiesverkkoa on järjestelty uudelleen vuonna 2002. Vuonna 2003 tullaan selvittämään tarpeet
yhdysmiesverkoston lisäjärjestelyihin ja uuden yhdysmiehen sijoittamiseen huumausainerikollisuuden
torjunnan kannalta merkittävälle alueelle. Lisäksi tulli tulee tiivistämään yhteistyötään poliisin kanssa
huumausainerikostorjunnan suuntaamiseksi yhteiskunnan kannalta vaikuttaviin kohteisiin.
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Ulkoministeriön

toimialalla

Suomi

jatkaa

toimintaansa

Yhdistyneiden

Kansakuntien

huumausaineohjelman (UNDCP) päärahoittajamaiden ryhmässä. Päärahoittajamaalta edellytetään
UNDCP:lle suunnattua noin viidensadantuhannen Yhdysvaltain dollarin suuruista vuosittaista avustusta.
Vuoden 2002 talousarviossaan ja vuosien 2003 - 2006 toiminta- ja taloussuunnitelmassaan
ulkoasiainministeriö on varannut sadantuhannen euron määrärahan vapaaehtoisena yleisavustuksena YK:n
huumausaineohjelmalle. Tarkoitus on jatkaa tätä avustusta myös jatkossa. Suomen markkinoille tulevista
huumeista merkittävä osa tulee Keski-Aasian maiden kautta.

Ulkoasiainministeriö tukee Uzbekistanissa

Hayretonin raja-aseman vahvistamista koskevaa hanketta 200 000 eurolla (kokonaistuki 400 000 euroa
vuosina 2002 ja 2003). Tarkoituksena on lisäksi rahoittaa Keski-Aasian ennen kaikkea Tadzhigistaniin
suunnattua "Tadzhigistanin huumeiden valvontavirasto -vaihe II "-hanketta 400 000 eurolla.
Ulkoasiainministeriö on varannut Keski-Aasian hankkeille 700 000 euroa vuosina 2004 ja 2005.
Ulkoasiainministeriöllä on myös vireillä poliisi- ja rajayhteistyön kehittämistä Luoteis-Venäjällä
käsittelevä projekti, johon Suomi on hankkeen aikaisemmassa vaiheessa luvannut 100 000 euroa.
Hankkeeseen sisältyy myös Pietarin alueen huumekaupan tiedonkeruujärjestelmien kehittäminen. Lisäksi
siihen on tarkoitus kytkeä suomalaisia asiantuntijoita, jotka avustavat huumetilanteen kartoittamisessa,
koulutuksessa ja lyhyissä opintomatkoissa Suomen puolelle. UNDCP:n uudelle esitykselle on Venäjän
ulkoministeriön kirjallinen hyväksyntä. Suomi ei ole vielä tehnyt lopullista päätöstä hankkeen
rahoituksesta.
Vuoden 2003 kesällä nimitetyn uuden Matti Vanhasen hallituksen hallitusohjelmassa6 huumeista esitetään
seuraavaa:
1. Hallitus valmistelee huumausainepoliittisen toimenpideohjelman vuosille 2004 - 2007
2. Ennalta ehkäisevää päihde- ja huumetyötä vahvistetaan
3. Huumausaineiden täyskieltoon pohjautuvaa huumausainepolitiikkaa tehostetaan. Tavoitteena on
huumausaineiden käytön ja leviämisen ehkäiseminen sekä huumausainerikosten ja huumausaineisiin
liittyvän muun rikollisuuden vähentäminen
4. Kansalaisten turvallisuuden lisäämiseksi sekä erityisesti huumausaine-, väkivalta- ja
uusintarikollisuuden vähentämiseksi laaditaan kattava, sektorirajat ylittävä sisäistä turvallisuutta
käsittelevä ohjelma.

6 http://www.valtioneuvosto.fi/vn/liston/base.lsp?r=696&k=fi
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1. 2. Huumausaineisiin liittyvä lainsäädäntö
1.2.1. Varsinaiset huumausainelait
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 huumausainelainsäädäntöä on tarkistettu siten, että se
vastaa EU:ssa voimassa olevia huumausaineiden lähtöaineiden (prekursorien) valvontasäännöksiä sekä
YK:n huumausainelistoissa tehtyjä muutoksia (703-704/1996, 882/2000, 201/2001, 983/2001).
Lääkelaitoksen velvollisuuksia mm. huumausaineita koskevista tuonti- ja vientiluvista sekä kirjanpidosta
on tarkennettu myöhemmin asetusmuutoksilla (927/1998, 983/1998, 1065/2000, 954/2001, 1331/2001).
Lääkelaitoksen antamilla määräyksillä "henkilökohtaisten lääkevalmisteiden maahantuonnista" (6/2001,
1088/2002) määritellään se, kuinka paljon huumausaineeksi katsottavaa lääkeainetta matkustaja voi tuoda
laillisesti mukanaan Suomeen saapuessaan.
Huumausainerikoksista säädetään rikoslaissa (1304/1993), jonka mukaan huumausainerikokset
jaotellaan

huumausainerikokseen,

huumausainerikoksen

valmisteluun

ja

huumausainerikoksen

edistämiseen, joista tuomiot voivat olla sakko tai korkeintaan kaksi vuotta vankeutta, sekä törkeään
huumausainerikokseen, josta tuomiot vaihtelevat vähintään yhden vuoden vankeudesta korkeintaan
kymmeneen vuotta vankeutta. Törkeän huumausainerikoksen kriteerit täyttyvät, jos
- rikoksen kohteena on erittäin vaarallinen huumausaine tai suuri määrä huumausainetta,
- tavoitellaan huomattavaa taloudellista hyötyä
- rikoksentekijä toimii rikoksen laajamittaiseen tekemiseen järjestäytyneen ryhmän jäsenenä
- aiheutetaan usealle ihmiselle vakava hengen tai terveyden vaara
- levitetään huumausainetta alaikäisille tai muuten häikäilemättä ja jos
- huumausainerikos on kokonaisuutena arvostellen törkeä.
Lainsäädännössä erittäin vaarallisella huumausaineella tarkoitetaan huumausainetta, jonka käyttöön
liittyy virheellisestä annostelusta johtuva hengenvaara, lyhytaikaisestakin käytöstä johtuva vakavan
terveydellisen vaurion vaara tai voimakkaat vieroitusoireet.
Vuoden 2001 kesällä hyväksyttiin lainmuutos (654/2001) rikoslain huumausainerikoksia koskevan
lainosaan ja uuden rikostunnusmerkistön käyttöönotosta nimikkeellä huumausaineiden käyttörikos.7 Uusi
lainmuutos astui voimaan 1.9.2001. Käyttörikoksesta tuomitaan se, joka laittomasti käyttää taikka omaa
7 Tarkemmin huumausainerikosten säätämisvaiheista Suomessa, ks. Kainulainen, H. (2000). Lainsäädännön soveltamisesta ks.
myös luku 1.3.
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käyttöä varten pitää hallussaan tai yrittää hankkia vähäisen määrän huumausainetta. Huumausaineen
käyttörikoksesta voidaan tuomita sakkoa tai vankeutta enintään kuusi kuukautta. Tämä mahdollistaa
rangaistusmääräysmenettelyn soveltamisen näihin rikoksiin, jolloin rangaistusmääräyksen antaa syyttäjä
tuomioistuimen sijaan. Tällöin esitutkinta-aineisto ei myöskään ole yleensä yhtä laaja kuin normaalissa
esitutkinnassa.
Lainuudistuksen mukaan täsmennettiin toimenpiteistä luopumissäännöksiä osana huumausainerikoksiin
liittyvää rikosoikeudellista seuraamusjärjestelmää. Säännösten mukaan syyte voidaan jättää nostamatta tai
rangaistus tuomitsematta, jos rikosta on huumausaineiden määrä ja laatu, käyttötilanne sekä olosuhteet
muutoinkin huomioon ottaen pidettävä kokonaisuutena arvostellen vähäisenä. Syyte voidaan myös jättää
nostamatta tai rangaistus tuomitsematta, jos tekijä on hakeutunut sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella
(290/2002) hyväksymään hoitoon. Tämän erityissäännöksen lisäksi huumausainerikoksiin voidaan
soveltaa yleisiä toimenpiteistä luopumisen säännöksiä.

1.2.2 Huumausaineisiin liittyvä muu lainsäädäntö
Rikoslain kokonaisuudistuksessa säädettiin rahanpesusta (317/1994, 68 - 79/1998). Lain tarkoituksena
on estää rahanpesua, edistää sen paljastamista ja tutkintaa sekä tehostaa rikoksen (esimerkiksi
huumausainerikoksen) tuottaman hyödyn jäljittämistä ja takaisinsaantia. Lakiuudistusten perusteella
rahanpesun selvittämiseen kuuluvien tehtävien hoitamista varten keskusrikospoliisissa on rahanpesun
selvittelykeskus. Hallituksen antamalla esityksellä (HE 52/2002) rahanpesurikokselle ehdotetaan
säädettäväksi itsenäiset tunnusmerkistöt, ja merkistöön ehdotetaan lisättävän ryhtymistavaksi välittäminen
sekä peittämisessä ja hävittämisessä avustaminen. Samalla rahanpesun enimmäisrangaistuksia
korotettaisiin.
Rikoslain 23 §:n uudistuksen yhteydessä on päätetty rattijuopumuksesta tieliikenteessä (1198/2002).
Uudistuksen mukaan rattijuopumuksesta tieliikenteessä tuomitaan sakkoon tai enintään 6 kuukauden
vankeuteen se, joka kuljettaa moottorikäyttöistä ajoneuvoa käytettyään huumausaineita niin, että hänen
veressään on ajon aikana tai sen jälkeen käytetyn huumausaineen vaikuttavaa ainetta tai sen
aineenvaihduntatuotetta. Säännöstä ei sovelleta, jos mainittu aine tai aineenvaihduntatuote on peräisin
lääkevalmisteesta, jota kuljettajalla on ollut oikeus käyttää. Kuitenkin rattijuopumuksesta tuomitaan
henkilö, joka on kuljettaessaan mainittua ajoneuvoa käyttänyt muuta huumaavaa ainetta kuin alkoholia tai
tällaista ainetta ja alkoholia niin, että hänen kykynsä tehtävän vaatimiin suorituksiin on huonontunut. Jos
kyky tehtävän vaatimiin suorituksiin on tuntuvasti huonontunut ja olosuhteet ovat sellaiset, että rikos on
omiaan

aiheuttamaan

vaaraa

toisen

turvallisuudelle,

rikoksentekijä

on

tuomittava

rattijuopumuksesta vähintään 60 päiväsakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.
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törkeästä

Vuonna 2001 hyväksyttiin rikoslain menettämisseuraamuksia koskeva lainsäädäntöuudistus
(875/2001). Uudistus koskee myös huumausainerikoksia. Uudistuksessa on omaksuttu laajennetun
hyödyn menettämisen käsite, jonka mukaan esimerkiksi huumausainerikokseen syyllistyneen omaisuus
voidaan tuomita kokonaan tai osaksi valtiolle menetetyksi, jos rikos tuottaa huomattavaa taloudellista
hyötyä ja jos on syytä olettaa omaisuuden olevan kokonaan tai osaksi peräisin rikollisesta toiminnasta.
Menettämisseuraamusta ei kuitenkaan tuomita, jos vastaaja saattaa todennäköiseksi, että kyseessä oleva
omaisuus on saatu laillisesti (ns. käännetyn todistustaakan vaatimus).
Pakkokeinolain muutoksilla (646/2003) uudistettiin ehdot paikkaan ja henkilöön kohdistuvalle etsinnälle
(kotietsintä,

henkilöntarkistus

jne.),

telekuuntelulle,

televalvonnalle

ja

tekniselle

tarkkailulle.

Uudistuksessa telekuuntelu ja valvonta laajennettiin koskemaan myös sähköpostiosoitteita tai
telepäätelaitteita sekä niihin tulevia viestejä ja tunnistamistietoja, valvonnan osalta myös matkaviestimien
sijaintitietoja. Varsinkin törkeiden huumausainerikosten epäilyn osalta kaikki mainitut toimenpiteet ovat
lain mukaan käytössä - esimerkkinä tekninen kuuntelu, joka kohdistuu sellaiseen asumiseen kohdistuvaan
tilaan, jossa epäilty todennäköisesti oleskelee. Laki astuu voimaan 1. tammikuuta 2004.
Eduskunta hyväksyi rangaistusten täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisen vuonna 1999
(364/1999, 656/2001) siten, että vankeinhoitohenkilöstön toimivaltuuksia huumausainevalvonnassa
vahvistettiin. Muutoksella muun muassa laajennettiin vangin velvollisuutta antaa virtsanäyte tai suorittaa
puhalluskoe ehtona valvomattomalle tapaamiselle tai pääsylle laitoksen ulkopuolelle. Vanki voidaan
sijoittaa määräajaksi myös rangaistuslaitoksen ulkopuoliseen laitokseen tai yksikköön päihdehuoltoa
varten. Ns. sopimushoitotoimikunta on mietinnössään (komiteamietintö 2002:3) esittänyt lakia
sopimushoidon kokeilemiseksi vankeusrangaistukselle vaihtoehtoiseksi seuraamukseksi niille rikoksista
tuomituille henkilöille, joiden rikosten tekemiseen ovat merkittävästi vaikuttaneet päihdeongelmat ja
joiden voidaan olettaa noudattavan heille laadittua hoito-ohjelmaa.8
Poliisilakia (493/1995) on muutettu (21/2001) siten, että poliisilakiin lisättiin epäsovinnaisia
rikostorjunta- ja rikostutkintamenetelmiä koskevia säännöksiä (ks. myös sisäasiainministeriön ohjeet
asiasta 499/2001). Uudet menetelmät ovat peitetoiminta (harhauttavien tai peiteltyjen tietojen käyttäminen
tiedonhankintaan tai soluttautumiseen) ja valeosto (poliisin tekemä ostotarjous laittomasti hallussa olevan
aineen tai omaisuuden hallussapidon tai siihen kohdistuvan kaupankäynnin tai valmistuksen estämiseksi
tai paljastamiseksi tai rikoksella saadun hyödyn takaisin saamiseksi). Poliisilain muutokseen sisältyvät
lisäksi säännökset turvallisuustarkastuksista oikeudenkäyntien ja muiden erityissuojelua vaativien
tilaisuuksien suojelemiseksi (ks. myös asetus 315/2001).
Myös tullihenkilöstölle ehdotetaan tullilain muutosesityksessä (HE 95/2002) laajempia oikeuksia
televalvontaan ja tekniseen tarkkailuun huumausainerikosten selvittämiseksi.
8 Ks. luku 12.2.
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Huumausaineiden
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lisäksi
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ongelmakäyttäjien
kansanterveyslaki,

lainsäädäntö

sekä

hoitoa

käsitellään

sosiaalihuoltolaki,
terveydenhuollon

ammattihenkilökunnasta annettu lainsäädäntö ja lastensuojelulaki sekä mielenterveyslaki säätelevät
huumausaineiden käyttäjien palveluja. Myös poliisilaissa korostetaan rikosten ennaltaehkäisyn merkitystä.
Raittiustyölain (828/1982) mukaan raittiustyön tarkoituksena on totuttaa kansalaiset terveisiin
elämäntapoihin ohjaamalla heitä välttämään päihteiden ja tupakan käyttöä. Yleisten edellytysten luominen
raittiustyölle on ensisijassa valtion ja kuntien tehtävä. Käytännön työn tekemisestä vastaavat pääasiassa
kunnat sekä raittius- ja kansanterveysjärjestöt.
Sosiaalihuoltolain (910/1982) mukaan kunnan on huolehdittava sosiaalipalvelujen järjestämisestä
asukkailleen sekä toimittava sosiaalisten olojen kehittämiseksi ja sosiaalisten epäkohtien poistamiseksi.
Päihdehuoltolain (41/1986) mukaan päihdehuollon tavoitteena on ehkäistä ja vähentää päihteiden
ongelmakäyttöä sekä siihen liittyviä sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja sekä edistää päihteiden
ongelmakäyttäjän ja hänen läheistensä toimintakykyä ja turvallisuutta. Päihdehuoltolaki korostaa kunnan
vastuuta päihdehuollon järjestämisestä kunnassa ilmenevän tarpeen mukaisesti. Palvelujen järjestäminen
kuuluu kuntien sosiaali- ja terveydenhuollolle. Lainmuutoksella vuonna 2002 lain toiminta-alaan luettiin
erikseen huumeriippuvaisten lääkkeellisen hoidon järjestäminen ja toteuttaminen (280/2002).
Lastensuojelulain (139/1990) mukaan lapsella on oikeus turvalliseen ja virikkeelliseen ympäristöön,
tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä etusija erityiseen suojeluun. Kunnan on ryhdyttävä
toimenpiteisiin viipymättä, jos kasvuolot vaarantuvat tai jos nuori itse käyttäytymisellään vaarantaa
terveyttään.9
Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000) koskee sosiaalihuoltolakia,
päihdehuoltolakia ja lakia lasten huollosta. Lakiin on kirjattu säännökset muun muassa siitä, millä
perusteilla sosiaalihuollon järjestäjä tai toteuttaja olisi velvollinen tai harkintansa mukaan oikeutettu
antamaan tietoja salassa pidettävästä asiakirjasta ilman asiakkaan suostumusta. Lain mukaan
ilmoitusvelvollisuus on esimerkiksi poliisille, syyttäjäviranomaiselle ja tuomioistuimelle, jos tieto salassa
pidettävistä asiakirjoista on tarpeellista sellaisen rikoksen selvittämiseksi, jonka enimmäisrangaistus on
vähintään 4 vuotta (esimerkiksi törkeä huumausainerikos).
Kansanterveyslain (66/1972)

perusteella

kunnan

työterveyshuolto sekä ylläpitää kouluterveydenhuoltoa.
9 Ks. myös luku 9.3.
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tulee ylläpitää

terveysneuvontaa, järjestää

Työterveyshuoltolain (743/1978) ja siihen liittyvässä muussa lainsäädännössä korostetaan työkyvyn
ylläpitoa yhtenä työterveyshuoltotoiminnan päätavoitteista, mihin sisältyy myös päihde/huumeongelmaisen hoitoonohjaukseen tähtäävä toiminta työpaikoilla.
Laissa yksityisyyden suojasta työelämässä (477/2001) käsitellään epäsuorasti myös huumetestejä
työpaikoilla. Lain mukaan työnantaja saa käsitellä vain välittömästi työntekijän työsuhteen kannalta
tarpeellisia henkilötietoja, eikä tästä määräyksestä voida poiketa työntekijän suostumuksella. Tämä
tarpeellisuusvaatimus koskee myös huumetestejä. Työantaja ei saisi käyttää työntekijän huume- tai
alkoholitesteihin muita kuin terveydenhuollon ammattihenkilöitä ja asianmukaisia terveydenhuollon
palveluja, joista säädetään terveydenhuollon lainsäädännössä. Työntekijän velvollisuudesta osallistua
terveydentilaa koskeviin tarkastuksiin ja testeihin oli tarkoitus säätää sosiaali- ja terveysministeriön
perustaman työryhmän muistiossa (2002:2) päihdetestauksesta työelämässä koskevan lakiesityksen
perusteella. Esityksen käsittelyä kuitenkin jatkettiin työministeriön asettamassa "tietosuoja ja työntekijän
valvonta" -työryhmässä, joka antoi 26.6.2003 muistiossaan oman lakiasiaesityksensä asiasta. 10
Vuonna 1997 sosiaali- ja terveysministeriö antoi määräyksen (28/1997) opioidiriippuvaisten vieroitusja

korvaushoidosta

buprenorfiinia,

metadonia

tai

levasetyylimetadolia

sisältävillä

lääkkeillä.

Jatkomääräys asiasta annettiin seuraavana vuonna (42/1998) ja asiasta annettiin vuonna 2000 asetus
(607/2000), joka korvattiin vuonna 2002 uudella asetuksella (289/2002). Nykyisessä asetuksessa ei enää
ole mukana levasetyylimetadolia, hoitomuotoihin on lisätty ylläpitohoito ja hoidon saatavuutta on pyritty
koko ajan parantamaan vähentämällä hoitopaikkoihin liittyviä rajoituksia. Opioidiriippuvuus määritellään
ICD-10 tautiluokituksen kriteerein (F11.2x). Kaikkien lääkkeellisten hoitomuotojen edellytyksenä on
henkilökohtainen hoitosuunnitelma, jossa määritellään buprenorfiinia tai metadonia sisältävien lääkkeiden
mukaisen lääkehoidon lisäksi muu potilaan lääketieteellinen ja psykososiaalinen hoito ja sen seuranta.
Asetuksessa sekä vieroitushoito että korvaushoito määritellään päihteettömyyteen pyrkiväksi ja
korvaushoito kuntouttavaksi hoitomuodoksi, kun taas ylläpitohoito määritellään kuntouttavaksi hoidoksi,
jonka painopiste on haittojen vähentäminen ja potilaan elämänlaadun parantaminen. Vieroitushoitokausi
on rajattu yhteen kuukauteen, kun taas korvaushoito ja ylläpitohoito on tarkoitettu kuukautta kauemmin
kestävään hoitoon.
Kaikkien lääkkeellisten hoitomuotojen tarpeen arviointi ja hoidon aloittaminen määritellään tapahtuvaksi
keskussairaaloissa

tai

sairaanhoitopiirin

kuntayhtymän

osoittamissa

muissa

vastaavantasoisissa

sairaaloissa, Järvenpään sosiaalisairaalassa tai muissa sellaisissa sairaanhoitopiirin kuntayksiköissä,
terveyskeskuksissa, päihdehuollon yksiköissä tai vankeinhoidon terveydenhuollon yksiköissä, joissa on
hoidosta vastaava, erikseen nimetty lääkäri ja muu toiminnan edellyttämä, hoidon antamiseen perehtynyt
henkilökunta, asianmukaiset tilat sekä muut hoitoedellytykset hoidon antamiseen itsenäisesti. Lääkehoito
saadaan toteuttaa ja lääke luovuttaa potilaalle vain valvotusti toimintayksikössä, mutta jos potilas on
10 Ks. luku 9.4.
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osoittanut hyvää hoitomyöntyvyyttä, hänelle voidaan perustellusta syystä luovuttaa toimintayksiköstä
enemmän kuin yksi mutta enintään 8 päiväannosta. Lääkettä ei saa määrätä apteekista toimitettavaksi.
Terveydenhuollon ammattihenkilökunnasta annetussa laissa (559/1994) esitellään muun muassa
terveydenhuollon

eettisiä

periaatteita,

joiden

mukaan

terveydenhuollon

ammattihenkilön

ammattitoiminnan päämääränä on terveyden ylläpitäminen ja edistäminen, sairauksien ehkäiseminen sekä
sairaiden parantaminen ja heidän kärsimyksiensä lieventäminen soveltaen yleisesti hyväksyttyjä ja
kokemusperäisesti perusteltuja menettelytapoja.
Potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (785/1992) mukaan potilaalla on oikeus laadultaan
hyvään terveyden- ja sairaanhoitoon. Hänen hoitonsa on järjestettävä ja häntä on kohdeltava siten, ettei
hänen ihmisarvoaan loukata sekä että hänen vakaumustaan ja yksityisyyttään kunnioitetaan.
Mielenterveyslain (1116/1990) perusteella alaikäinen voidaan määrätä omasta tai vanhempiensa tahdosta
riippumatta psykiatriseen sairaalahoitoon, jos hoitoon toimittamatta jättäminen olennaisesti pahentaisi
hänen tai muiden terveyttä tai turvallisuutta.
Mielenterveyslain lisäksi myös lastensuojelulaki ja päihdehuoltolaki mahdollistavat huumeiden
ongelmakäyttäjän tahdosta riippumattoman hoidon. Esimerkiksi päihdehuoltolaissa tahdonvastaisen
hoidon kriteereinä ovat terveysvaara ja väkivaltaisuus, mutta tahdonvastaiseen hoitoon turvaudutaan
käytännössä hyvin harvoin.

1.3 Huumausaineita koskevan lainsäädännön soveltaminen
Huumerikoksista epäillyt näyttivät 1990-luvun lopulla joutuvan muita rikollisia kovemmalle Suomen
kontrollijärjestelmässä. Vuosiin 1996 - 1997 perustuneessa tutkimuksessa ilmeni, että vangitsemisen
käyttö rikosprosessuaalisena pakkokeinona näyttää kohdistuvan erityisesti huumausainerikoksista
epäiltyihin henkilöihin (Kainulainen, H. 1998). Oikeuskäytäntö ei kuitenkaan ollut yhtenäinen, vaan
syyttäjien välillä oli eroja, eli eräät syyttäjät tekivät herkemmin syyttämättäjättämispäätöksiä. (Kainulainen, H.
1999). Lain soveltamiskäytännön tulkinnanvaraisuuden vuoksi ja syyttämättäjättämisen käytäntöjen
yhdenmukaistamiseksi hyväksyttiin kesällä 2001 lainmuutosesitys huumausaineiden käyttörikoksista, joka
astui voimaan ensimmäinen syyskuuta 2001.11
Valtakunnansyyttäjä ja sisäasiainministeriö asettivat 27.7.2001 huumausaineen käyttörikostyöryhmän
valmistelemaan huumausaineen käyttöön liittyvän uuden rikoslainsäädännön soveltamista. Alustavissa
soveltamisohjeissa on korostettu, että (1) huumausaineen käyttörikoksesta ensi kertaa kiinni jäänyt alle 1811 Ks. tarkemmin uuden lain säätämisprosessista, Kainulainen, H. 2002.
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vuotias nuori ja tämän huoltaja on säännönmukaisesti kutsuttava toimenpiteistä luopumisen ja
huomautuksen antamiseen tähtäävään puhuttelutilaisuuteen, johon osallistuvat myös poliisi ja
sosiaaliviranomaisten edustaja, (2) poliisin tulisi antaa jokaiselle huumausaineen käytöstä epäillylle
ohjausta hoitoon hakeutumisen mahdollisuudesta, ja sitä suuremmassa määrin mitä ilmeisemmin kyseessä
on ongelmakäyttäjä,

(3) kun

kysymys

on

aikuisista

ilman

hoidon tarvetta,

toimenpiteistä

luopumismenettelyä tulisi soveltaa hyvin vähäisissä käyttörikoksissa ensimmäisellä kerralla – muutoin
voitaisiin käyttää rangaistusmääräysmenettelyä. Lisäksi sovittiin uudistuksen maltillisesta aloittamisesta,
eli rangaistusvaatimuksesta tai muista toimenpiteistä päättää aina syyttäjä, jos epäilty on alle 18-vuotias
nuori, epäilty on mahdollisesti hoidon tarpeessa tai käytön kohteena on erittäin vaarallinen huumausaine.
(Jääskeläinen, P 2002)
Vuoden 2002 puoleen väliin asti kerättyjen 1300 syyttämättäjättämis- tai rangaistusmääräyspäätösten
perusteella jo 25 syyttäjäyksikköä (kaikkiaan 90 kihlakunnasta) on järjestänyt nuorten puhutteluja, 13
yksikössä hoitoon ohjaustilanteet ovat olleet syyttämättä jättämisen perusteena ja 41 yksikköä ilmoitti
tavanneensa poliisin, päihdehuollon ja sosiaali- ja terveydenhuollon viranomaiset sopiakseen
hoitoonohjauksen menettelytavoista. Lisäksi aineistossa on 219 tuomiota huumausaineen käyttörikoksesta.
Näin tuomioistuinlaitoksessa alkoi olla tapauksia ennakkopäätöskäytännön luomiseksi siitä milloin
toimenpiteistä voidaan luopua ja siitä miten huumeiden laatu ja määrä vaikuttavat rangaistuskäytäntöihin.
(Helminen, M. 2002)
Valtakunnan syyttäjäviraston viralliset lainsäädännön soveltamisohjeet seuraamuksen määräämisestä
huumausaineen käyttörikoksesta (VKS:2002:3) annettiin syyttäjille syyskuussa 2002. Alustaviin ohjeisiin
verrattuna uutta oli huumausaineen vähäisen määrän -käsitteen määrittely. Ohjeistossa huumausaineet on
jaoteltu kolmeen luokkaan sen mukaan minkälaiset rangaistuskäytännöt (päiväsakkojen liukuma
normaalikäytön

tapauksessa

ja

jatkuvan

käytön

tapauksessa)

seuraavat

aineiden

käyttörikostunnusmerkistön täyttyessä. Lisäksi rangaistuskäytäntöjä sovelletaan ainekohtaisesti eri
ainemääriin. Lievimpään luokkaan kuuluvat hasis (< 10 g), marihuana (<15 g) ja Khat (< 1kg) ja
rangaistukset ovat normaalitapauksesta 5 - 15 päiväsakkoa, jatkuvan käytön tapauksissa 15 - 20
päiväsakkoa. Toiseen luokkaan kuuluvat amfetamiini (< 3 g), amfetamiinijohdannaiset kuten ekstaasi (<
10 tabl.) ja LSD (< 10 tabl.) ja rangaistukset ovat normaalitapauksissa 10 - 20 päiväsakkoa, jatkuvan
käytön tapauksissa 20 - 25 päiväsakkoa. Ankarimmin rangaistavaan luokkaan kuuluvat heroiini (< 1 g) ja
kokaiini (< 1,5 g), jolloin rangaistukset ovat normaalitapauksessa 10 - 25 päiväsakkoa ja jatkuvan käytön
tapauksessa 20 - 30 päiväsakkoa. Huumausaineiksi luokiteltavat lääkkeet on jaoteltu vastaavalla asteikolla
kolmeen luokkaan. Ainerajat kuvaavat sitä ylärajaa, jota pienemmät ainemäärät voidaan muiden lain
antamien edellytysten täyttyessä käsitellä rangaistusmääräysmenettelyssä.
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1.4. Huumausaineita koskeva keskustelu ja mielipiteet
Vuonna 2002 valmistui kaksi vertailevaa tutkimusta huumausaineita koskevista lehdistökeskusteluista
keskeisten suomalaisten sanomalehtien pääkirjoituksista vuosina 1966-1971, 1972-1985 ja 1993-2000
(Törrönen, P. 2002; Hakkarainen, P. ym. 2002).12 Tulosten mukaan käsiteltynä ajanjaksoina pysyvinä
teemoina ovat olleet hyvinvointivaltiollisen yhteisvastuun korostaminen ja käsitys nuorisosta suurimpana
huumeisiin liittyvän uhkan kohderyhmänä, jota tulee suojella kansallisesti. Sen sijaan keskustelun
painopisteen muutokset on kiteytetty kolmeen eri havaintoon: (1) On tapahtunut siirtymä Suomesta
ulkoisen uhan kohteena olevasta suljetusta kansakunnasta globaaliin maailmaan. (2) Lisäksi havaittavissa
on siirtymä poikkeavien yksilöiden ja ryhmien suojelusta koko väestön suojeluun, mikä korostaa
hyvinvointivaltiollista muutosta paternalistisesta suojelusta yksilön oikeuksia ja asiakkuutta koskevaan
klientismiin. (3) Myös huumeongelman asiantuntijakäsityksissä on tapahtunut siirtymä ensimmäisen
huumeaallon (1966 - 1972) poliisin keskestä asemaan koskevasta kontrollipainotteisesta toimintaohjelmasta toisen huumeaallon (1993 - 2000) käsitykseen, että huume-ongelmasta ei selvitä pelkästään
kontrollin ja poliisitoimen avulla, vaan myös ehkäisevää työtä, hoitoa ja haittojen vähentämistä vaadittiin
rikosoikeudellisen kontrollin rinnalle. Jälkimmäinen siirtymä merkitsi palvelujärjestelmän huumepoliittisen aseman vahvistamista hyvinvointivaltion viranomaisten työnjaossa. (Hakkarainen, P. ym. 2002)
Toisen huumeaallon (1993 - 2000) aikana sanomalehdet pitivät edelleen ulkoapäin tulevaa huumekappaa
ja siihen kytkeytyvää huumerikollisuutta Suomen huumepolitiikan ensisijaisena haasteena. Rajoittavan
huumepolitiikan toimintaympäristö näyttäytyi kuitenkin globalisoituvassa maailmassa vaikeammin
hallittavana kuin aikaisemmin. Lehdistö suhtautui poliisin vaatimuksiin resurssien ja toimivallan
lisäämisestä toisistaan poikkeavilla tavoilla: toisaalta kriittinen asennoituminen muuttui myönteisemmäksi
huumeongelman laajetessa, toisaalta alun perin myönteisessäkin asenteessa tapahtui vastakkaisia
muutoksia, kun lehdet tunnistivat poliisin politikoivan huumerikollisuudella itselleen lisää resursseja.
Yksikään lehti ei kuitenkaan pitänyt tutkittavana ajanjaksona rajoittavaa huumepolitiikkaa riittävänä
huumeongelman torjumisen ja hoitamisen muotona. Lehdet argumentoivat, että poliisin kontrolli- ja
valvontatyö on välttämätöntä, mutta sen ohella tarvitaan keinoja, joiden avulla on mahdollista säädellä ja
hoitaa huumeongelmaa kansakunnan sisäisenä ongelmana. Pääkirjoituksissa arvioitiin sisäisen uhan
hoitamisen edellyttävän: (1) kattavan hyvinvointivaltiollisen huumehoitojärjestelmän kehittämistä,
rakentamalla huumeongelmallisille erillispalveluja aikaisemmasta hoitopoliittisesta linjauksesta poiketen
sekä ymmärtämällä haittoja vähentävät huumepolitiikan osat rajoittavan hoitopolitiikan täydentäjänä, (2)
yhteisöllisyyttä vahvistavien toimintaohjelmien kehittämistä, etenkin nuorille, sekä (3) varovaisuutta
huumetestien käyttöönotossa, jotta kansalaisten perusoikeudet eivät tule poljetuksi huumeuhan paisuttelun
vuoksi. Lehdet argumentoivat 1990-luvulla Suomeen uudenlaista huumepolitiikkaa melko saman12 Lehdet oli valittu siten, että mukana olevat lehdet oviat levikiltään suuria, kattoivat sekä valtakunnallisen että alueellisen
(vähintään 3 eri aluetta) näkökulman, että mukaan tulei sekä asialehtiä että kepeämpiä lehtiä ja että lehtien tulei puhutella erilaisia
yleisöjä. Perusaineisto käsitteli 92 pääkirjoitusta vuosilta 1966-1971, 66 vuosilta 1972-1985 ja 133 vuosilta 1993-2000.
Tarkempaan aikavertailuun otettiin pääkirjoitusten määrän ja teemojen mukaan ensimmäiseltä jaksolta 33, toiselta 25 ja
kolmannelta 42. (Hakkarainen, P. ym. 2002)
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suuntaisesti kuin vuoden 1997 huumestrategiassa ehdotetaan. Lukuun ottamatta poleemista keskustelua
poliisien resurssien ja toimintavalmiuksien lisäämisestä lehdet eivät kyseenalaistaneet virallisia
huumepoliittisia linjauksia sekä viranomaisten arvovaltaa tietolähteinä. Sen sijaan lehdet painostivat
päättäjiä ja viranomaisia tekemään suunnitelmista ripeämmin todellisuutta. (Törrönen, J. 2002)
Huumausainekysymyksen painoarvo kansallisena kysymyksenä tulee esiin myös eduskunnan hallitukselle
esittämien kirjallisten kysymysten määrässä.

Vuoden 2001 aikana 76 kaikista 1 429 kirjallisesta

kysymyksestä käsitteli huumeita. Vuonna 2002 vastaavia kysymyksiä oli tehty 43 esitetyistä 1 245
kysymyksestä. Vuoden 2003 kesään mennessä huumeita käsitelleitä kysymyksiä oli tullut 5 kaikista 209
kysymyksestä. Vuoden 2002 raportointikauden jälkeen kysymysten suhteellinen osuus on edelleen hieman
vähentynyt edellisestä raportointikaudesta. Keskeiset "huumeteemat", joista eduskunnassa on tehty
kirjallinen kysymys hallitukselle, ovat olleet huumehoito, poliisin voimavarat, kontrolli ja vankilatyö sekä
ennalta ehkäisevä työ.

Kirjallisten kysymysten lisäksi eduskunnassa tehtiin saman verran huumeita

koskevia lakiasiainaloitteita, yleensä talousarvioaloitteita budjettiprosessin yhteydessä.
Teemat liittyvät käytyyn julkiseen keskusteluun, budjettiprosessiin ja teemoista vireillä olleisiin
lainsäädäntöuudistuksiin. Huumehoitoa käsitellyt sosiaali- ja terveysministeriön asettama työryhmä esitti
mietinnössään kesällä 2001 huomattavaa lisäbudjetointia huumehoidon kehittämiseksi, joka sitten
toteutettiin lisämäärärahana sekä vuoden 2002 että 2003 budjeteissa. Samaan mietintöön liittyen vuonna
2002 valmistui uusi korvaus- ja ylläpitohoitoa koskeva asetus. Poliisin toimintamahdollisuuksia on
käsitelty sekä yleisen turvallisuuden, esitutkinta- ja pakkokeinolain käsittelyn että valtion budjettiesitysten
käsittelyn yhteydessä. Vankiloiden huumetilannetta, hoitomahdollisuuksia sekä vapautumiseen liittyvää
jälkihoitoa on käsitelty melko useasti, ja oikeusministeriöltä on valmistunut asiaan liittyen ns.
sopimushoitoa käsitelleen toimikunnan mietintö. Muuta kontrollia on käsitelty liikennejuopumusta sekä
nuorten seuraamusjärjestelmiä koskevien lainsäädäntöesitysten ja mietintöjen yhteydessä. Ehkäisevää
työtä on käsitelty lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyn sekä nuorten työpajatoiminnan osalta.
Vuoden 2002 aikana asenteita huumeisiin mitattiin kyselyllä, joka koski laajemmin aikuisväestön
terveyskäyttäytymisen seurantaa, mutta johon liitettiin erikseen yhdeksän kysymystä huumausaineista.13
Näistä yksi koski tuttavapiirin huumeiden käyttöä, toinen itse kohdattua huumeiden tarjontaa ja loput
mielipiteitä huumeista (kuvio 1) sekä valtakunnallisen huumausainekampanjan näkyvyyttä. (Jallinoja, P.
ym., 2002 & 2003)

13 Tutkimusaineistoksi poimittiin 5000 henkilön satunnaisotos 15 – 64 –vuotiaista suomalaisista. Tutkimukseen valituille
postitettiin kyselylomake huhtikuussa 2002 ja vastaamatta jättäneille kolme uusintakyselyä. Kyselyn vastausprosentti oli 65 %
(70% vuonna 2001) , miehillä 58 % ( 62%) ja naisilla 72 % (77%).
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Kuvio 1
Aikuisväestön mielipiteet (%-osuuksina ikäluokista) huumeista ja huumeiden käytöstä 2002
Tuntee jonkun vuoden aikana huumeita kokeilleen

Huumeiden käyttö lisääntyy nykyisestään

(%)

Huumeiden käyttö erittäin vakava ongelma
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
15-24 vuotiaat
miehet

25-34 vuotiaat
miehet

35-44 vuotiaat
miehet

45-54 vuotiaat
miehet

55-64 vuotiaat
miehet

15-24 vuotiaat
naiset

25-34 vuotiaat
naiset

35-44 vuotiaat
naiset

45-54 vuotiaat
naiset

55-64 vuotiaat
naiset

kaikki

Saman tutkimuksen mukaan keväällä 2002 suomalaisista 55 prosenttia (58 % vuonna 2001) ilmoitti
pitävänsä huumausaineiden käyttöä erittäin vakavana ongelmana ja 34 prosenttia (32 %) melko vakavana
ongelmana. Nuorin ikäryhmä erosi selvästi muista vastaajista: 15 - 24 –vuotiaista miehistä 68 % ja naisista
74 % piti huumausaineiden käyttöä melko tai erittäin vakavana ongelmana, kun vastaava luku muissa
ikäryhmissä vaihteli miesten osalta 79 - 94 prosentin ja naisten osalta

89 - 98

prosentin välillä.

Vastaajista 80 prosenttia (88 % vuonna 2001) ilmoitti uskovansa, että huumeiden käyttö lisääntyy
nykyisestään lähitulevaisuudessa: nuorimmassa ikäryhmässä 59 prosenttia miehistä ja 69 prosenttia
naisista arvioi huumeiden käytön lisääntyvän nykyisestään, kun muissa ikäryhmissä osuus oli miesten
osalta 79 - 88 ja naisten osalta 80 - 84 prosentin välillä. Mitä useampia huumeiden käyttäjiä vastaaja
tunsi, sitä vähäisempänä ongelmana hän huumeita piti. Toisaalta mitä vakavampana ongelmana vastaaja
näki huumeiden käytön, sitä useammin hän uskoi huumeiden käytön myös lisääntyvän. (Jallinoja, P. ym.
2003).
Vuodesta 1996 lähtien on tapahtunut selkeä lisääntyminen aikuisväestön kontakteissa huumeita edellisen
vuoden aikana kokeilleisiin, mutta lisääntyminen näyttää pysähtyneen vuoden 2001 jälkeen. Valtaosalla
suomalaisista suhtautuminen huumeiden käyttöön on kuitenkin selkeän kielteinen ja huolestunut.
Pääkaupunkiseudulla ja muissa suurissa kaupungeissa tunnettiin eniten huumeiden käyttäjiä, mutta tämä
merkitsi kuitenkin melko vähän huumeita koskeviin asenteisiin. Vain opiskelijat ja naimattomat, jotka
usein kuuluvat juuri nuorempiin ikäluokkiin ja näin tunsivat eniten huumeita käyttäneitä, arvioivat
harvemmin huumeiden käytön lisääntyvän tai huumeet erittäin vakavaksi ongelmaksi kuin vastaajat
muissa siviilisäädyissä tai ammattiryhmissä. On kuitenkin vaikea arvioida, miksi huumeita käyttäneitä
tunteneet suhtautuvat vähemmän huolestuneesti huumeiden käyttöön. Ehkä heidän kokemuksensa liittyy
nimenomaan huumeiden kokeiluun ja sellaiseen käyttöön, joka ei ole ongelmakäyttöä. (Jallinoja, P. ym.
2003).
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1.5. Kustannukset ja rahoitusjärjestelyt14
Päihteiden suoria haittakustannuksia lasketaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen, rikollisuuskontrollin, omaisuusvahinkojen sekä ehkäisevän työn ja tutkimuksen osalta (taulukko 1). Koska alkoholi
on Suomessa ns. valtapäihde, raportissa tarkastellaan alkoholin ja huumeiden (huumausaineet ja
lääkeaineiden väärinkäyttö) aiheuttamia haittakustannuksia rinnakkain.
Taulukko 1.
Alkoholin ja huumeiden haittakustannukset Suomessa 2000 - 2001

Välittömät kustannukset
1. Terveyskulut
2. Sosiaalikulut
3. Rikollisuuskontrolli
4. Omaisuusvahingot, valvonta,
tutkimus ja ennalta ehkäisevä työ
Välilliset kustannukset
1. Tuotannonmenetykset
2. Menetetyn elämän arvo
ennenaikaisen kuoleman vuoksi

Julkisten

peruspalvelujen

Alkoholi (miljoonaa euroa)
Huumeet (miljoonaa euroa)
2000
2001
2000
2001
minimi maksimi minimi maksimi minimi maksimi minimi maksimi
507
666
550
705
124
188
138
204
107
195
111
206
20
39
22
44
92
120
106
118
39
50
45
50
203
235
219
253
38
50
41
54
105
2370
440

116
4400
510

114
2443
426

127
4563
494

27
290
53

49
630
88

30
300
56

56
650
94

1930

3890

2017

4069

237

542

243

556

järjestelmää

täydentää

erityinen

kysynnän

ehkäisyn

hankkeiden

projektirahoitusjärjestelmä. Raha-automaattiyhdistys voi myöntää avustuksia sosiaali- ja terveysjärjestöjen
toimintakuluihin, investointeihin sekä kehittämis-, tutkimus- ja koulutustoimintaan, mutta ei palvelujen
tuottamiseen. Yhtenä rahoituskohteena on päihde- ja raittiustyö. Rahojen käytöstä päätetään sosiaali- ja
terveysministeriön esityksestä valtioneuvostossa. Vuonna 2003 (2002) hankeavustusta jaettiin ennalta
ehkäisevään ja korjaavaan huumetyöhön yhteensä 9,0 miljoonaa euroa (8,8 miljoonaa euroa). Sosiaali- ja
terveysministeriö jakaa avustuksia myös terveyden edistämiseen sekä päihteiden käytön ehkäisyyn
liittyviin kokeilu- ja kehittämishankkeisiin. Jälkimmäisessä mallissa rahoitusesitykset valmistellaan ja
hanke-esitykset arvioidaan kuntien hankkeiden osalta Stakesissa ja järjestöjen hankkeiden osalta
Terveyden edistämisen keskuksessa. Vuosina 2003 ja 2002 avustusta jaettiin huumausaineiden käytön
ehkäisyyn sekä huumausaineiden käyttäjien hoidon tehostamiseen 1,0 miljoonaa euroa vuodessa.
Lisäksi huumausainepolitiikan tehostamisohjelman (2001 - 2003) osana huumetyöhön päätettiin jakaa
vuonna 2003 (2002) lisämäärärahoja sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalta huumehoitoon 7,5
(7,5) miljoonaa euroa, sisäasiainministeriön osalta 1,7 (1,7) miljoonaa euroa katutason huumevalvontaan,
opetusministeriön osalta 1,5 (1,5) miljoonaa euroa ennalta ehkäisevään huumetyöhön (osana nuorisotyötä)
sekä opetustoimen henkilöstökoulutukseen, oikeusministeriön osalta 1,9 (1,9) miljoonaa euroa vankein14 Ks. myös luku 4.3. Päihdetilastollinen vuosikirja 2002 & 2003.
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hoitolaitoksen huumetorjunnan, rangaistusten täytäntöönpanon kehittämiseen ja syyttäjien koulukseen,
valtiovarainministeriön osalta 0,5 (-) miljoonaa euroa tullilaitoksen huumetyön kehittämiseen sekä
ulkoasiainministeriön osalta 0,6 (0,9) miljoonaa euroa tukea UNDCP:lle ja sen hankkeille.15

15 Ks. luku 1.1, Toimenpideohjelma huumausainepolitiikan tehostamiseksi vuosille 2001 - 2003 (2003).
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OSA II

HUUMAUSAINETILANNE

2. HUUMAUSAINEIDEN KÄYTÖN LEVINNEISYYS, KÄYTTÖTAVAT JA NÄIDEN KEHITYS

Suomessa huumausaineiden kokeilua ja käyttöä on pyritty kartoittamaan 1990-luvun alusta asti erilaisin
väestökyselyin. Keskeisessä asemassa ovat koululaisiin, nuoriin ja koko väestöön suunnatut
kyselytutkimukset.

Tutkimusten

huumausainetilanteesta:

kovien

puutteena
huumeiden

on

kuitenkin

käyttäjät

se,

että

karsiutuvat

ne
usein

valottavat

vain

osaa

normaalikoulutuksesta

syrjäytymisen tai osoitteen puutteen kautta kyselytutkimuksista.
Huumausaineiden ongelmakäytön laajuutta on arvioitu vasta 1990-luvun jälkipuolelta lähtien esittämällä
tilastollisia arvioita huumausaineiden ongelmakäyttäjien, so. amfetamiinin ja opiaattien käyttäjien
määrästä Helsingin alueella sekä koko Suomessa.16 Perinteisesti ilmiötä on arvioitu epäsuorasti
yhteiskunnan palvelujärjestelmien kirjaamien huumausainehaittojen avulla. Kaikkiin sosiaali- ja
terveydenhuollon palveluihin kohdistetuilla laskennoilla on myös arvioitu huumausaineiden käyttäjien
osuutta palvelujen käyttäjistä. Vuodesta 1996 lähtien on myös seurattu erikseen huumausaineiden
ongelmakäyttäjien hoitoa.

2.1. Kehityksen suuntaviivat ja uudet trendit
Vuoden aikana julkaistujen tutkimusten mukaan huumausainekokeilujen koko 1990-luvun jatkunut
kasvutrendi näyttäisi osittaisia tasaantumisen merkkejä siirryttäessä 2000-luvulle. Tähän viittaa sekä
vuonna 2002 tehty väestökysely huumeiden käytöstä17 että tiedot vuosien 2001 ja 2002
kouluterveyskyselyistä18 ja myös arviot huumeiden ongelmakäytön levinneisyydestä19. Näistä
tutkimuksista tehtyjen alustavien selvitysten pohjalta ei vielä voida arvioida tarkempia syitä muutokseen,
eikä edes sitä, onko kysymys satunnaisesta ilmiöstä, hetkellisestä notkahduksesta vai pysyvämmästä
ilmiöstä.
Huumeiden kokeilu- ja käyttötason kehitystä voidaan arvioida epäsuorasti myös sen kautta, miten
ympäristö altistaa sosiaalisesti huumeiden käytölle.

Nuorten (14-18 -vuotiaiden)

terveystapa-

tutkimuksessa ja aikuisväestön (15-64 -vuotiaiden) terveyskäyttäytymistä koskevassa tutkimuksissa tätä

16 Ks. liite 3: kansallinen huumetietojärjestelmä
17 Ks. tarkemmin luku 2.2.1
18 Ks. tarkemmin luku 2.2.2.
19 Ks. tarkemmin luku 2.2.3.
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mitataan muun muassa sillä, tunteeko henkilö (tuttavakunnassaan) jonkun huumaavia aineita viimeisen
vuoden aikana käyttäneen henkilön (kuviot 2a - 2d).20 Myös nämä indikaattorit näyttävät kehityksen
tasaantuneen siirryttäessä 2000-luvulle, mikä vahvistaa trendiä suoraan kuvanneiden indikaattorien
tuloksia

Kuvio 2a.Huumeita kokeilleita tuttavia (%) /
12-18 -vuotiaat pojat

Kuvio 2b. Huumeita kokeilleita tuttavia (%)
12-18 -vuotiaat tytöt
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Kuvio 2c. Huumeita kokeilleita tuttavia (%) /
15-64 -vuotiaat miehet

Kuvio 2d. Huumeita kokeilleita tuttavia (%)
15-64 -vuotiaat naiset
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Viimeaikaisten kyselyjen perusteella tulokset ovat yhdensuuntaisia: vain noin 20 % vastaajista ilmoitti
tuntevansa henkilön, joka on käyttänyt huumeita, joten valtaosalla suomalaisista ei ole henkilökohtaista
suhdetta huumeisiin. Tässä suhteessa huumeet näyttävätkin vielä verrattain etäisiltä ilmiöiltä
suomalaisessa yhteiskunnassa, mikä voi omalta osaltaan rajoittaa huumekokeilujen leviämistä. Tilanne on

20 Tutkimuksissa huumaavat aineet määritellään kuitenkin hieman toisistaan poiketen. Nuorten terveystapatutkimuksessa
(postikyselu, otos vuosittain 10 000 painotettuna ikäluokittain, vastausprosentti 78 - 70 %, vähentynyt vuosittain, 69 % vuonna
2003). huumaaviin aineisiin kuuluvat " hasis, tinneri tai muu nuuhkittava aine, lääkkeet, joista saa humalan, sekä muut vastaavat
aineet" (Rimpelä, A. ym. 2003), kun taas aikuisväestön terveyskäyttäytymistutkimuksessa (metodista ks. luku 1.4.) huumaavat
aineet ovat "mm. hasis, heroiini, kokaiini, ekstaasi tai LSD". (Helakorpi, S. ym. 2002; Jallinoja, P. ym. 2003)
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kuitenkin toinen kun tarkastellaan alle 15 - 24 -vuotiaita, joista puolet tuntee huumeiden käyttäjän. Juuri
tämä ikäluokka lienee myös suotuisin kohde huumekokeiluissa tapahtuville mahdollisille muutoksille
käytön lisääntymisen suuntaan

2.2. Huumausaineiden käyttö väestön eri osissa
2.2.1. Yleiset väestötutkimukset
Suomessa huumausaineiden käytön levinneisyyttä on arvioitu 1990-luvun alun jälkeen seitsemällä
väestötutkimuksella, joista viimeinen tehtiin vuonna 2002. Näistä on koottu vertailukelpoiset aineistot
neljän kyselyn osalta.21 Väestökyselyt ovat kuitenkin puutteellinen keino tavoittaa eri huumeita kokeilleita
käyttäjiä monen aineen käytön suppean levinneisyyden vuoksi. Siksi eri väestökyselyjen tuloksia
verrataan vain joko yleisesti kaikkien huumeiden (kuviot 3a ja 3b) tai erityisesti kannabiksen osalta, koska
lähes kaikki joskus huumeita kokeilleet ovat joskus elämänsä aikana kokeilleet myös kannabista.
Kuvio 3a22
Joskus tai viimeisen vuoden aikana jotain huuhuumetta kokeilleiden miesten osuus (%)
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4
2
0

Kuvio 3b
Joskus tai viimeisen vuoden
kokeilleiden naisten osuus (%)
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Vuoden 2002 tutkimuksessa 12 prosenttia aikuisista (vastaajista) ilmoitti kokeilleensa tai käyttäneensä
elämässään jotakin huumausaineitta. Viimeksi kuluneen vuoden aikana tapahtuneesta käytöstä raportoi
kolme prosenttia ja viimeisen 30 päivän aikaisesta käytöstä yksi prosentti vastaajista. Vuoden 2002
tulosten perusteella voidaan arvioida, että Suomessa oli joskus elämänsä aikana huumeita käyttäneitä 450
21 Neljä vertailukelpoista väestökyselyä kerättiin vuosina 1992 (Kontula, O. ym. 1992), 1996 (Kontula, O. 1997), 1998
(Partanen, J. ym. 1999 ja 2002 (Hakkarainen, P. ym. 2003). Kaikkien kyselyjen aineistot on kerätty postikyselynä. Tutkimusten
kohdejoukot olivat 18 - 74 -vuotiaat vuonna 1992 ja 16-74 -vuotiaat vuonna 1996 sekä 15-69 - vuotiaat vuosina 1998 ja 2002
Tutkimusten vastausprosentit olivat seuraavat: 71 % (3457 vastaajaa) vuonna 1992, 68 % (3009) vuonna 1996, 66 % (2143)
vuonna 1998 ja 63 % (2541) vuonna 2002. Vertailukelpoisuuden parantamiseksi käytettiin painokertoimia, joilla korjattiin
otoksen sukupuoli-, ikä- ja aluejakaumat vastaamaan koko maan vastaavia jakaumia. Tämä on saattanut tuoda mukanaan pieniä
muutoksia tutkimuksista aiemmin esitettyihin tuloksiin nähden. (Hakkarainen, P. ym. 2003).
22 Vastaava aikasarja koko väestön osalta on elinaikaisten kokeilujen osalta: 5,5 % (1992), 7,9 % (1996), 10,0 (1998) ja 12,4
(2002); sekä viimeisen vuoden aikaisten kokeilujen osalta: 1,3 % (1992), 2,0 % (1996), 2,9 % (1998) ja 2,9 % (2002). (Metso, L.
2003)
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000, viimeisen vuoden aikana käyttäneitä noin 100 000 ja viimeisen kuukauden aikana käyttäneitä noin 40
000 henkilöä. Tutkimuksen mukaan 1990-luvun huumetrendi lähti voimakkaimmin liikkeelle miesten
keskuudessa ja naisilla kasvuvauhti kiihtyi vasta vuosikymmenen puolivälin jälkeen. Viimeaikaisen
käytön osalta kasvutrendi on toisenlainen. Vuoden aikana käyttäneiden osuus kasvoi sekä miehillä että
naisilla vuosien 1992 ja 1998 välillä, minkä jälkeen kasvukäyrässä tuli selvä pysähtyminen.
Huumausaineiden käyttö jakaantuu iän mukaan epätasaisesti (kuvio 4). Koska huumeet ovat tulleet
suomalaiseen kulttuuriin vasta 1960-luvulla, käytön yleisyysluvut ovat vanhemmissa ikäluokissa (erityisesti
60-69 -vuotiaat) lähes olemattomia. Näin koko väestöä koskeva käytön yleisyys kasvaa ikään kuin
automaattisesti, vaikka huumekokeilijoiden osuus ei lisääntyisi lainkaan, kun otoksesta (15 - 69 -vuotiaat)
huumeita kokeilemattomien, vanhempien ikäluokkien edustajat korvautuvat myöhemmin syntyneillä
ikäluokilla. Se, ettei viimeaikaista käyttöä kuvaavissa luvuissa ei ole tapahtunut kasvua, viittaa tutkimusten
tekijöiden mielestä siihen, että huume-kokeilujen lisääntyminen neljän viime vuoden aikana ei ole
tapahtunut tasaisesti, vaan painottunut enemmän vuoden 2001 syksyä (aineisto koottiin syksyllä 2002)
edeltävälle ajalle. (Hakkarainen, P. ym. 2003)
Kuvio 4.
Joskus kannabista kokeilleiden tai käyttäneiden osuudet (%) ikäryhmittäin 1992 - 2002
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40-49 -vuotiaat

50-59 -vuotiaat

Yhteensä

Kannabiksen käytön ja kokeilujen osalta ikäluokista omalle tasolleen nousevat 20 - 29 -vuotiaiden luvut.
Tässä ryhmässä käyttöluvut ovat nousseet tarkasteltavan 10 vuoden ajanjaksona 12 prosentista 29 prosenttiin.
Ikäluokassa miehistä joka kolmas ja naisista joka neljäs ilmoitti joskus kokeilleensa kannabista. Viimeksi
kuluneen vuoden aikana käyttäneitä oli miehistä 10 prosenttia ja naisista 6 prosenttia ja viimeksi kuluneen 30
päivän aikana vastaavat prosentit olivat miehillä 5 ja naisilla 2 prosenttia. Sen sijaan alle 20-vuotiaiden
nuorten keskuudessa kokeilijoiden osuus kasvoi selvästi vuodesta 1992 vuoteen 1998 mutta jäi vuonna 2002
suurin piirtein tälle samalle tasolle. Nuorten keskeistä asemaa huumekulttuurissa korostaa kuitenkin se, että
juuri alle 20-vuotiaisen nuorten ryhmässä viimeisen vuoden ja viimeisen kuukauden aikaista käyttöä koskevat
prosenttiosuudet olivat korkeimmillaan, vuositasolla noin 10 prosenttia ja kuukausitasolla noin 4 prosenttia.
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Henkilön sosioekonomisen aseman tai siviilisäädyn perusteella kannabiksen käyttö on selvästi yleisintä
opiskelijoiden ja naimattomien tai avoliitossa elävien keskuudessa, mikä toisaalta kuvastaa iän vaikutusta.
(Hakkarainen, P. ym. 2003)
Alueellisesti huumeiden käyttöä esiintyy Suomessa eniten siellä missä kaupungistumisaste ja väestöntiheys on
suuri (taulukko 2). Erityisesti pääkaupunkiseudulla kannabista kokeilleiden osuus kasvoi tilastollisesti
merkittävästi vuosien 1992 ja 1998 välillä, minkä jälkeen kasvuvauhti on laantunut. Muissa yli 100 000
asukkaan kaupungeissa yleistymiskehitys käynnistyi myöhemmin, mutta on ollut tilastollisesti merkitsevää
vuosien 1996 ja 2002 välillä. Pienemmissä kaupungeissa ja asutuskeskuksissa kehitys on ollut maltillisempaa
ja maaseudulla tilanne on pysynyt lähes muuttumattomana. Alueellisesti kannabiksen käyttö on selvästi
keskittynyt Pääkaupunkiseudulle ja muuhun Etelä-Suomeen. (Hakkarainen. P. ym. 2003)
Taulukko 2.
Joskus kannabista kokeilleiden tai käyttäneiden osuudet (%) eri asuinpaikoissa

Pääkaupunkiseutu
Yli 100 000 asukkaan kaupunki pääkaupunkiseudun ulkopuolella
Muu kaupunki
Asutuskeskus tai taajama
Muu maaseutu

1992 1996 1998 2002
12
16
21
23
5
7
13
15
5
7
9
11
2
4
6
7
1
3
2
3

Eri huumeiden käyttöä kuvaavina uusina piirteinä vuoden 2002 kyselyssä olivat lääkeaineiden (uni- ja
rauhoittavien sekä kipulääkkeiden) väärinkäytön ja ns. bilehuumeiden (amfetamiini ja ekstaasi) käytön
tilastollisesti merkittävä lisääntyminen vuodesta 1998. Lääkeaineiden käytön lisääntymiseen on voinut
osaltaan vaikuttaa se, että toisin kuin vuonna 1998 vuonna 2002 lääkeaineiden ryhmässä mainittiin uni- ja
rauhoittavien lääkkeiden lisäksi kipulääkkeet. Lääkeaineita oli joskus käyttänyt väärin 7 prosenttia
vastanneista ja viimeksi kuluneen vuoden aikana 3 prosenttia. Huumeiden käyttö vaihtelee voimakkaasti
iän mukana, sen sijaan lääkeaineiden osalta ei esiinny suurta ikävaihtelua (taulukko 3). Kokemukset
lääkeaineiden väärinkäytöstä viimeisen vuoden ajalta olivat yleisempiä kuin kannabiksen osalta yli 35vuotiailla. Yleisimmin bilehuumeita olivat käyttäneet 20-29 -vuotiaat, amfetamiineja miehistä 8 ja naisista
4 prosenttia sekä ekstaasia miehistä 8 ja naisista 3 prosenttia. Lisäksi myös kokaiinin käytöstä raportoitiin
aikaisempaa useammin, enimmillään 20-29 -vuotiaiden ikäluokassa (2 %). Jälkimmäiset tulokset viittaavat
siihen, että teknomusiikkiin liittyvään uuteen juhlimis- ja klubikulttuuriin kytkeytyvä stimulanttien käyttö
olisi alkanut saavuttaa Suomessakin aikaisempaa laajempaa levinneisyyttä. (Hakkarainen, P. ym. 2003)
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Taulukko 3
Joskus erilaisia aineita päihtymystarkoituksessa kokeilleiden osuus (%) ikäluokittain vuonna 2002
Miehet
15-24 -v. 25-34 -v. 35-44 -v. 45-54 -v.
27,4
22,8
11,4
7,9 Kannabis
7,4
6,1
6,5
6,1 Uni-, kipu- ja
rauhoittavat lääkkeet
5,9
5
2
0,6 Amfetamiini
5,5
3,9
0,8
0 Ekstaasi
3,2
2,2
0,8
0 LSD
1,4
2,1
0,9
0 Kokaiini
1,8
1,8
0
0 Heroiini

Naiset
15-24 -v. 25-34 -v. 35-44 -v. 45-54 -v.
23
16,1
11
6,6
9,8
6,9
8,5
8
2,6
2,3
0,3
1,7
0,3

2,6
1,7
0,9
0,9
0,6

2,5
0,6
0,5
0
1

0,5
0
0
0
0

Tarkastellessaan huumeiden ensikokeiluja tutkijat toteavat, että huumausaineista vain kannabiksen osalta
uusien käyttäjien rekrytointia on tapahtunut laajemmassa määrin läpi vuosien aina 1960-luvulta lähtien.
Sen sijaan 1990-luvun ns. toinen huumeaalto on houkutellut mukaansa uusia käyttäjiä käytännössä vain
kahden nuorimman, 1980 - 1987 ja 1970 - 1979 syntyneiden ikäkohorttien piiristä oli kyseessä sitten
kannabis, amfetamiini tai ekstaasi. Huumeiden käytön lisääntyminen 1990-luvulla onkin ollut ennen
kaikkea nuorisoilmiö. Vedoten nuorisotutkijoiden nuorten arvomaailmaa koskeviin tutkimustuloksiin,
tutkijat korostavat, että nykynuoret ja koululaiset ovat olennaisesti kulutuskulttuureissa eläviä nuoria,
mikä nostaa elämyksellisyyden, nautinnon ja mielihyvän keskeiseksi elämän suuntautumistavaksi. Kun
arvomaailmat aiemmin rakennettiin edellisten sukupolvien aatteiden ja suurten kertomusten varaan,
nykynuoret edustavat sukupolvea, jonka maailmankuva rakentuu uuden teknologian, monikulttuurisuuden
ja jälkimodernin, globalisoituneen maailman oloissa. Tällöin huumekokeilut saavat uusia sosiaalisia
merkityksiä ja uutta kiehtovuutta. Lisäksi sukupolvien välinen ero on nähtävissä myös huumekulttuurin
sisäisissä muutoksissa. Kun 1960-luvun hippikulttuurissa tavoiteltiin aitoja kokemuksia ja uusien sisäisten
maailmojen avaamista, jälkimodernin ajan sukupolven huumeiden käyttäjä on bailaaja, joka korostaa
hallittua riskinottoa ja hakee huumekokemuksista nautintoa vapaa-ajan huvina ja arjen vastapainona.
(Hakkarainen, P. ym. 2003)
Tutkijat huomauttavat lopuksi, että suomalaisnuorten huumeiden käyttö on tutkimusten tulosten valossa
kuitenkin valtaosaltaan satunnaista, yhteen tai joihinkin käyttökertoihin rajoittuvaa kokeilua, eikä
kulttuurissamme ole merkkejä uusien käyttäjien rekrytoitumisesta vanhemmista ikäluokista.

2.2.2. Nuoriso- ja koululaistutkimukset
Vuoden 2001 aikana tehtiin valtakunnallinen selvitys nuorten 15 - 16-vuotiaiden itse ilmoitetusta
rikoskäyttäytymisestä (Kivivuori, J. 2002). Koska Suomessa huumausaineiden käyttö on rikos, myös sitä
kysyttiin tutkimuksissa. Tulosten mukaan marihuanan tai hasiksen käyttö viimeisen vuoden aikana ei ole
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lisääntynyt tilastollisesti merkittävästi vuodesta 1998, jolloin tutkimus viimeksi tehtiin. Sen sijaan ero
vuosiin 1995 ja 1996 on tilastollisesti merkitsevä (kuvio 5).23 Tulosten mukaan 8,5 % nuorista olisi
kokeillut hasista tai marihuanaa viimeisen vuoden aikana ja muiden huumausaineiden kokeilijoiden määrä
olisi ollut 1,6 %. Kokeilutasoissa ei ole merkitsevää eroa sukupuolten välillä. Hasista tai marihuanaa
ainakin viidesti käyttäneiden osuus on lisääntynyt tilastollisesti merkittävästi, 1,6 prosentista vuonna 1998
vuoteen 2001, jolloin osuus oli 2,2 prosenttia.

Kuvio 5
Kuluvan vuoden (2001) aikana rikollisen teon ainakin kerran tehneiden osuus 15 - 16-vuotiaista.

10
8

Hasiksen tai marihuanan
käyttö
Lääkkeen käyttö päihteenä

6
(%)
4

Muun huumausaineen käyttö

2
0
1995

1996

1998

2001

Kannabistuotteiden käyttö näyttää korreloivan positiivisesti nuorten työssäkäynnin ja viikottaisten
työtuntien määrän kanssa. Havainto on yhdenmukainen muun rikoskäyttäytymisen suhteen: viikottaiset
työtunnit ovat yhdeksäsluokkalaisilla nuorilla yhteydessä yleisempään ongelmakäyttäytymiseen, so.
rikoskäyttäytymiseen. Aineiston pohjalta mahdollisiksi syiksi tähän esitetään työhön hakeutuvan joukon
poikkeamista jo lähtökohdiltaan työssäkäymättömistä, työssäkäynnin aiheuttamaa stressiä, vanhempien
kontrollimahdollisuuksien vähenemistä työssäkäynnin vuoksi, työkavereiden roolimalleja sekä työn
seurauksena nuorten käyttörahan suurempaa määrää. (Kouvonen, A. 2002)
Vuoden 1999 ESPAD-tutkimuksen tulosten perusteella on arvioitu 15-16 -vuotiaiden nuorten riskiä
käyttää päihteitä - erityisesti kannabista. Tulosten mukaan nuoren riski kokeilla kannabista oli vähäisempi,
mikäli hän asui molempien vanhempiensa kanssa, vanhemmat tiesivät, missä nuori vietti iltansa ja jos
nuori oli tyytyväinen terveyteensä. Tutkijat selittävät asiaa toisaalta yksinhuoltajaperheiden keskimääräistä
vähäisemmillä resursseilla selvitä arkielämän tilanteista ja toisaalta sillä, että yksinhuoltajaperheiden
lapset näyttävät olevan valmiimpia tekemään päätöksiä neuvottelematta vanhempiensa kanssa. Perhe
toimii tutkijoiden mukaan erityisesti poikien suojaverkkona. Vanhemmat, joiden koulutustaso on korkea,

23 Tutkimuksessa kysyttiin 15-16 -vuotiailta nuorilta itseilmoitettua rikollisuutta. Otosperuste määräytyi koulujen perusteella.
Tiedot kerättiin luokissa tutkimustunnilla. Otokset / osallistumisprosentti on eri vuosien tutkimuksissa vaihdellut seuraavasti: 1
195 / 88,8 % (1995), 4 204 / 90,5 % (1996), 4 503 / 88,3 % (1998), 4 347 / 88,7 % (2001). (Kivivuori, J. 2002)
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eivät

näytä

valvovan

poikiaan

samassa

määrin

kuin

tyttöjä,

mikä

puolestaan

ilmenee

poikien

kannabiskokeilujen lisääntymisenä (Ahlström, S. ym. 2002)
Kouluterveystutkimuksia tehdään Suomessa alueittain siten, että joka toinen vuosi käydään läpi puolet
Suomen lääneistä. Vuonna 2002 tehtiin tutkimus, joka koski Etelä-Suomea, Itä-Suomea ja Lapin lääniä.
Tämän tutkimuksen mukaan 15 - 16 -vuotiaista laittomia huumeita ainakin kerran kokeilleiden määrä oli
10,9 prosenttia ikäluokasta. Verrattuna vuoden 2000 tutkimuksiin, kokeilleiden osuus ikäluokasta oli
vähentynyt 0,3 prosenttiyksikköä (Luopa, P. ym. 2003).24 Vuoden 2001 kouluterveystutkimus koski
Länsi-Suomen lääniä ja Pohjois-Pohjanmaata, ja myös sen mukaan laittomien huumeiden käyttö olisi
tasaantumassa (Lintonen, T. 2001). Tutkimuksen mukaan laittomien huumeiden kokeilijoita oli ollut 15 16 -vuotiaiden ikäluokassa Länsi-Suomen läänien maakunnissa noin 8,3 prosenttia ja PohjoisPohjanmaalla noin 5,8 %, missä oli molempien osalta lisäystä vuodesta 1999 noin puoli prosenttiyksikköä
(Luopa, P. ym. 2002a, 2002b). Molempien tutkimustulosten perusteella voidaan arvioida, että huumeiden
käyttötason kasvu 2000-luvun alussa olisi tasaantumassa 15 - 16-vuotiaiden ikäluokassa. Tulos on
yhdenmukainen myös yleisissä väestökyselyissä saatujen, alle 20-vuotiaita koskevien tulosten ja
tulkintojen kanssa.
Uutena ilmiönä Suomessa on viime vuosina todettu huumeiden viihdekäytön lisääntyvä suosio, mikä
liittyy kiinteästi maahan jo 1980-luvun lopulla levinneeseen kansainvälisen nuorisokulttuurin virtaukseen,
tekno- ja ravekulttuuriin. Kyseessä on huumeiden kokeilua säännöllisempi käyttö, johon liittyy aina
käyttäjän oletus siitä, että käyttö on hallittua ja että sillä on myönteisiä seurauksia hänelle. Viihdekäyttö
voidaan jakaa kahteen osaan, juhlimiseen ja tajunnanlaajennukseen. Juhlimiseen liittyvä viihdekäyttö
keskittyy erityisesti kaupunkeihin osana viikonlopun juhlimista ja vapaa-ajanviettoa. Uudenlaiset
juhlimistyylit ovat muodostuneet nuorille aikuisille tärkeäksi kulttuuriseksi pääomaksi symboleineen,
koodeineen,

viesteineen

ja

mielikuvineen.

Kulttuurin

eräitä

piirteitä

ovat

juhlimistilanteen

päämäärättömyys, aseksuaalisuus, kokonaisvaltaisuus sekä interaktiivisuus. Eniten käytettyjä aineita ovat
ekstaasi, amfetamiini ja kannabis. Tajunnanlaajennukseen tähtäävä huumeiden käyttö muistuttaa
luonteeltaan 60-luvun hippiliikettä, mutta sen sisältö on hioutunut nyky-yhteiskuntaan sopivammaksi.
Kulttuuri on monille pikemminkin osa laajempaa elämäntapaa kuin vain viikonloppuun tai vapaa-aikaan
liittyvää toimintaa. Käytetyimmät aineet ovat LSD, sienet ja kannabis, mutta myös ekstaasilla on
kulttuurissa vahva asema. Huumekokemukset voidaan nähdä eräänlaisena psyykeen pääomana ja mielen
hallinnan opetteluna. Aineita kokeillaan usein muutaman kerran ja sitten siirrytään uuteen aineeseen.
(Salasuo, M. ym. 2002; Seppälä, P. 2000)
Nykynuoren arkipäivän todellisuus on täynnä erilaisia virikkeitä ja viestejä, ja nuoret etsivät mitä
erilaisimpia kokemuksia. Kun huumeiden käyttö leviää "tavallisten nuorten" keskuuteen, se lähentää

24 Kouluterveyskysely täytettiin 8.ja 9.luokassa niissä kunnissa (ja niiden kuntien kouluissa), jotka halusivat vapaaehtoisesti
osallistua kyselyyn. Aineistojen vertailuun otettiin mukaan niiden kuntien aineistot, joissa osallistuttiin molempina vuosina
kyselyyn. Vastauksia saatiin 45 950 (2002) ja 46 303 (2000). Koulujen vastausprosentti oli noin 70 % vuonna 2002.
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päihteiden käytön valtakulttuuria ja huumeiden käytön kulttuureja toisiinsa. Perinteiseen humalahakuiseen
päihdekulttuuriin verrattuna muutos on merkittävä. (Salasuo, M. ym. 2002; Seppälä, P. 2000)
2.3 Huumausaineiden ongelmakäyttö
Vuoden 1995 aikana tehtiin ensimmäinen suomalainen tilastoarvio huumausaineiden ongelmakäyttäjien
määrästä paikallisesti, pääkaupunkiseudulla. Vuonna 1997 paikallista arviota laajennettiin koko maan
kattavalla arviolla. Ongelmakäyttö määriteltiin sen perusteella, kuinka yleisiä eri aineet ovat ja paljonko
niiden käyttöön liittyy haittoja, rikoksia, sairauksia tai muita terveysriskejä, so. ensisijaisesti pistoskäyttöä.
Euroopassa ongelmakäyttöä arvioidaan yleensä heroiinin käytön ja/tai pistämällä tapahtuneen,
ensisijaisesti heroiinin käytön perusteella, sen sijaan Suomessa amfetamiinit ovat eninten pistämällä
käytettyjä huumeita. Näin suomalaisen huumekulttuurin mukaan ongelmakäyttäjiksi märiteltiin amfetamiinien tai opiaattien ongelmakäyttäjät.
Arvio tehtiin tilastollisen merkintä-takaisinpyynti -menetelmän avulla. Myöhemmin aineistoja on kerätty
vuosina 1997 - 1999 ja keruuta on laajennettu koko maahan sekä läänikohtaiseen tietoon. Aineistoja
kerätään sairaaloiden hoitoilmoitusrekisteristä ja rikosilmoitusrekisteristä, sekä huumautuneena ajaneita ja
infektiosairauksia koskevista rekistereistä (Partanen, P. 1997; Partanen, P. ym. 1999, 2000, 2001).25
Tilastollisen arvion mukaan pääkaupunkiseudulla tapahtui voimakasta käytön kasvua vuodesta 1995
vuoteen 1997, mutta sen jälkeen tilanne on pysynyt kutakuinkin samanlaisena. Samoin koko maan arviot
amfetamiinien ja opiaattien käyttäjien määrästä ovat pysyneet samanlaisina vuoden 1997 jälkeen.
Merkittävimmät muutokset vuosien 1998 ja 1999 arvioiden välillä ovat pienentyneet luottamusvälit, eli
arviot ovat tulleet vuosi vuodelta tarkemmiksi (taulukko 4).

25 Menetelmä perustuu tilastolliseen merkintä takaisinpyynti -menetelmään (capture-recapture), jossa samasta kohdejoukosta
otettujen (periaatteessa: toisistaan riippumattomien) otosten päällekkäisten tapausten perusteella voidaan arvioida tilastollisesti
koko kohdejoukon kokoa. Otokset määriteltiin yhteiskunnan 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 amfetamiinin tai opiaattien aiheuttamassa päihtymystilassa
autoa sekä tartuntatautirekisteristä suonensisäisen huumeiden käytön vuoksi kirjatut C-hepatiittitapaukset.
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Taulukko 4.
Amfetamiinin ja opiaattien ongelmakäytön yleisyys (%) 15 - 55 -vuotiailla Suomessa ja
pääkaupunkiseudulla vuosina 1998 ja 199926

Kokonaisarvio
Miehet
Naiset
15 - 25 –vuotiaat
26 - 35 –vuotiaat
36 - 55 –vuotiaat
Amfetamiinin käyttäjät*
Opiaattien käyttäjät*

Pääkaupunkiseutu
Koko Suomi
1998
1999
1998
0,7 - 1,0
0,7 - 0,9
0,4 - 0,6
1,1 - 1,5
1,1 - 1,5
0,5 - 0,7
0,3 - 0,7
0,3 - 0,5
0,2 - 0,6
1.0 - 1,7
1,1 - 1,6
0,7 - 1,1
0,9 - 1,5
0,8 - 1,2
0,5 - 0,7
0,4 - 1,0
0,5 - 1,1
0,1 - 0,3
0,5 - 1,1
0,4 - 0,9
0,3 - 0,5
0,2 - 0,3
0,2 - 0,3
Noin 0,1
* = arviot perustuvat kolmen rekisterin tietoihin

1999
0,4 - 0,5
0,5 - 0,7
0,1 - 0,2
0,7 - 1,0
0,5 - 0,6
0,2 - 0,5
0,3 - 0,4
noin 0,1

Vuonna 1999 Suomessa arvioitiin olevan 11 000 - 14 000 amfetamiinien tai opiaattien ongelmakäyttäjää,
joista pääkaupunkiseudulla 4 100 – 5 400.27 Amfetamiinien käyttäjien osuus ongelmakäyttäjistä oli 70 % 80 %. Naisia käyttäjistä arvioitiin olevan noin 20 - 25 %. Ikäluokista 25-vuotiaiden tai sitä nuorempien
osuus arvioitiin olevan käyttäjäjoukosta koko maassa noin 40 - 50 %, kun pääkaupunkiseudulla osuus oli
lähempänä 40 prosenttia. Vuonna 1999 arvioitiin toisen kerran amfetamiinien tai opiaattien käyttöä
alueittain (taulukko 5). Aluetiedoissa on jouduttu yhdistämään sekä Itä- että Pohjois-Suomen alueet, jotta
arviovälien epätarkkuutta käyttäjien määristä on saatu rajattua, varsinkin eri muuttujien (sukupuoli, aine,
ikäluokka) arvojen osalta.
Taulukko 5.
Amfetamiinien ja opiaattien ongelmakäytön yleisyys (%) alueittain 15 - 55 -vuotiaasta väestöstä
1999

Suomi
Pääkaupunkiseutu
Etelä-Suomi
Länsi-Suomi
Itä- ja PohjoisSuomi

Yhteensä
0,4 - 0,5

Miehet
0,5 - 0,7

Naiset
0,1 - 0,2

15-25-v.
0,7 - 1,0

26-35-v.
0,5 - 0,6

36-55-v.
0,2 - 0,5

Amfetamiinit* Opiaatit*
0,3 - 0,4
Noin 0,1

0,7 - 0,9
0,6 - 0,7
0,2 - 0,3

1,1 - 1,5
0,9 - 1,1
0,4 - 0,5

0,3 - 0,5
0,2 - 0,3
Noin 0,1

1,1 - 1,6
1,0 - 1,4
0,4 - 0,6

0,8 - 1,2
0,7 - 0,9
0,3 - 0,6

0,5 - 1,1
0,3 - 0,5
0,1 - 0,2

0,4 - 0,9
0,4 - 0,7
0,2 - 0,5

0,2 - 0,3
0,1 - 0,2
Noin 0,1

0,3 - 0,5

0,4 - 0,7 0,1 - 0,3 0,5 - 0,8 0,4 - 1,0 0,1 - 0,5
* = arviot perustuvat kolmen rekisterin tietoihin

0,1 - 0,4

0,1 - 0,4

Arvioita voidaan tulkita kannabiksen käytön levinneisyyskehityksen valossa. Lukujen valossa
amfetamiinien ja opiaattien leviäminen pääkaupunkiseudulta muualle maahan on tapahtunut kannabiksen
leviämisen jälkeen, joten tulevaisuudessa suurimmat kasvuluvut tullevat juuri niiden läänien osalle, joissa
käyttö on ollut aiemmin matalimmalla tasolla.

26 Esitetyt arviovälit perustuvat estimaattien 95 prosentin luottamusväleihin. Aikasarjat perustuvat neljän rekisterin tietoihin,
kuten suuri osa tässä luvussa esitettyjä arvioita (lukuun ottamatta ainekohtaisia tietoja, joita ei ole saatavissa Chepatiittirekisteristä). Eri osaryhmien yhteenlasketut arviot poikkeavat kokonaisarviosta, koska yhdistettyyn aineistoon ja
osaryhmien erillisaineistoihin on sovitettu erillisiä log-lineaarisia malleja. (Partanen. P. ym. 1999).
27 Arvio perustuu neljän rekisterin tietojen yhdistämiseen. Kolmen rekisterin yhdistämisen osalta arvioksi saadaan koko maassa
10 500 – 13 400 ja pääkaupunkiseudulla 3 900 – 5 700.
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Eurooppalaisten suurkaupunkien vertailuissa opiaattien (heroiinin) käyttäjien tai pistämällä huumeita
käyttävien määrät liikkuvat noin 1 %:n molemmin puolin. Koska amfetamiinia käytetään Suomessa paljon
muuta Eurooppaa laajemmin ja paljon myös pistämällä, Suomessa on perusteltua laskea myös
amfetamiinin käyttäjät eurooppalaiseen ongelmakäyttäjien määrävertailuun mukaan. Näin määriteltynä
pääkaupunkiseudun ongelmakäyttäjien määrä olisi eurooppalaista suurkaupunkitasoa.
Varsinkin hoidon tarpeen arvioinnin kannalta huumausaineiden ongelmakäyttäjien määrästä esitetyt arviot
ovat tärkeitä. Amfetamiinien tai opiaattien ongelmakäyttäjien määrään liittyvän arvion perusteella
Suomessa olisi 11 000 - 14 000 huumeiden ongelmakäyttäjää. Toisaalta väestökyselyistä saadun, säännöllisten huumeiden käytön, so. viimeisen kuukauden aikana tapahtuneiden huumekokeilujen, levinneisyyden
perusteella Suomessa voisi olla huumausaineiden ongelmakäyttäjiä jopa 40 000.

3. HUUMEIDEN KÄYTÖN TERVEYDELLISET SEURAUKSET

3.1. Huumehoito
Vuosina 1996 ja 1998 - 2002 Suomessa on toteutettu Euroopan Neuvoston Pompidou-mallin sekä
Euroopan huumausaineiden seurantakeskuksen (EMCDDA) ns. TDI-mallin (Treatment Demand
Indicator) kanssa yhteensopivat huumehoitotiedonkeruun pilottiselvitykset. Tiedonkeruujaksona on ollut
vuodesta 2000 lähtien koko kalenterivuosi. Huumehoitotiedonkeruujärjestelmästä on saatu tietoa
huumausaineiden tai lääkeaineiden käytön (alkoholin käytön yhteydessä tai ilman alkoholinkäyttöä)
vuoksi päihdehoitoon hakeutuneista asiakkaista.28 Huumehoitotiedonkeruujärjestelmän ulkopuolelle
jäävät kokonaan ne alkoholin ongelmakäyttäjät, joilla ei esiintynyt eriteltävissä olevaa huumeiden
ongelmakäyttöä. Näiden, pelkästään alkoholin ongelmakäytön vuoksi päihdehoitoon hakeutuneiden osuus
kaikista päihdehuollon asiakkaista arvioitiin vuoden 1999 päihdetapauslaskennassa olevan noin kaksi
kolmasosaa päihdehuollon avopalvelujen asiakkaista, ja hieman yli puolet päihdehuollon laitospalvelujen
asiakkaista.29 (Virtanen, A. 2000).
Varsinaisten päihdehuollon erityispalvelujen (A-klinikat, nuorisoasemat, katkaisu- ja kuntoutusyksiköt,
huumehoitoon erikoistuneet avo- ja laitosyksiköt) lisäksi huumehoitotiedonkeruuseen on osallistunut mm.
psykiatrisia hoitoyksikköjä sekä vankilan terveydenhuoltoyksiköitä. Tiedonkeruuseen osallistuneiden
yksikköjen ja saatujen tietojen osuus on vaihdellut vuosittain. Vuoden 2002 valtakunnalliset tulokset
28 Sellergren, H. 1997; Partanen, A. 1999; 2000(a); 2001, 2002, 2003.
29 Laskennan mukaan kaikista päihdehuollon avohoitopalvelun (A-klinikat ja nuorisoasemat) asiakkaista lähes 20 prosentilla ja
laitoshoitopalvelun (katkaisu- ja kuntoutuslaitokset) asiakkaista lähes 30 prosentilla päihdeongelmaan kuuluu myös ongelmallinen
huumausaineiden käyttö - lääkkeiden osalta luvut olivat pari prosenttiyksikköä korkeammat (Metso, L. ym. 2000). Sen sijaan
luvut eivät kerro sitä, ovatko mainitut aineet päihdepalvelujen käyttäjän ensisijainen päihdeongelma.
31 Vuonna 2000 huumehoitotiedonkeruuseen osallistui yhteensä 113 hoitoyksikköä (4709 eri asiakasta) ja vuonna 2001 yhteensä
140 hoitoyksikköä (5189 asiakasta).
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perustuvat 163 hoitoyksiköstä saatuun, 5793 asiakasta koskevaan aineistoon.31
Vuoden 2002 asiakkaista suurin osa (64 %) tuli avohoidon yksiköistä.32 Aineistosta tuli Etelä-Suomen
läänistä 61 prosenttia, Länsi-Suomen läänistä 23 prosenttia, Itä-Suomen läänistä 9 prosenttia ja Oulun sekä
Lapin läänistä yhteensä 7 prosenttia. (Partanen, A. 2003). Asiakkaista 29 prosentilla ei ollut aiempia
päihdehoitokontakteja huumeiden käytön vuoksi.
Vaikka vuosina 2000 - 2002 huumehoitoon hakeutumisessa ei ole tapahtunut suuria muutoksia hoitoon
hakeutumisen osalta ensisijaisten hoitoon hakeutumiseen johtaneiden ongelmapäihderyhmien välillä
(taulukko 6), opiaattiryhmän sisällä on tapahtunut selvä muutos heroiinin ja buprenorfiinin välillä.
Opiaattiryhmän sisällä heroiinin osuus ensisijaisena ongelmapäihteenä on laskenut 6 prosenttiin vuonna
2002, samalla kun buprenorfiinin osuus on kasvanut 20 prosenttiin. Tilanne oli päinvastainen näiden
kahden aineen osalta vuonna 2000. Stimulanttien (ensisijassa amfetamiinien) osuus on pysytellyt samalla
tasolla, ja oli vuonna 2002 kaikkiaan 28 prosenttia (amfetamiinien osuus 27 %). Benzodiatsepiinien osuus
ensisijaisena ongelmapäihteenä on ollut noin 5 prosenttia ja ekstaasin osuus 1 prosentti. Julkisuudessa
keskustelua herättäneet ns. bilehuumeet, kuten ekstaasi, kokaiini tai LSD näkyivät hyvin vähän
ensisijaisina ongelmapäihteinä. Huumehoitotiedonkeruussa kerätään kuitenkin tietoja ensisijaisen hoitoon
hakeutumiseen johtaneen päihteen lisäksi mahdollista 2.-5. oheisongelmapäihteistä. Kun laskettiin mukaan
käyttäjän mainitsemat kaikki ongelmakäyttöpäihteet, ns. bilehuumeista ekstaasia oli käyttänyt asiakkaista
11 prosenttia, kokaiinia 2 prosenttia ja LSD:tä 2 prosenttia.
Taulukko 6.
Huumausaineiden ja lääkeaineiden käytön vuoksi päihdehoitoon hakeutuneiden asiakkaiden
päihteiden käyttö (% -osuus asiakaskunnasta) vuosina 2000 - 2002 33
Päihderyhmä
Opiaatit
- heroiini
- buprenorfiini
Stimulantit
Kannabis
Alkoholi (+ huume)
Rauhoittavat lääkkeet
Ei mainittu/tietoa

1. Ongelmapäihteenä
2000
2001
2002
29
28
28
20
13
6
7
12
20
28
26
28
17
20
18
18
19
20
5
6
5
3
1
-

1.-3. Ongelmapäihteenä
2000
2001
2002
38
40
39

56
59
37
27
-

55
62
41
30
-

58
60
42
32
-

32 Vuonna 2002 tiedonkeruuseen osallistuneista yksiköistä 80 oli avohoidosta (64 % asiakkaista) , joista A-klinikoita oli 52
(asiakkaista 24 %), nuorisoasemia 13 (asiakkaista 15 %), huumehoitoon erikoistuneita yksikköjä 7 (asiakkaista 20 %) ja muita
avohoitoyksikköjä 8 (asiakkaita 5 %), ja 81 oli laitoshoidosta (36 % asiakkaista) , joista laitoskatkaisuyksikköjä oli 13
(asiakkaista 8 %), laitoskuntoutusyksikköjä 30 (asiakkaista 12 %), sairaaloiden päihdepsykiatrian yksikköjä 27 (asiakkaista 8 %),
huumehoitoon erikoistuneita laitosyksikköjä 8 (asiakkaista 6 %) ja muita yksikköjä 3 (asiakkaista 1 %). Lisäksi mukana oli 2
vankiloiden terveydenhuoltoyksikköä (asiakkaista 1 %).
33 EMCDDA kerää huumehoitotietoja TDI (Treatment Demand Indicator) kriteerien mukaan, jotka poikkeavat tässä raportissa
esitetyistä luvuista siinä, että TDI-protokollassa tietoja ei kerätä lainkaan asiakkaista, jotka hakeutuvat hoitoon ensisijaisesti
alkoholin käytön vuoksi, eikä asiakkaista joiden hoitoon hakeutuminen on tapahtunut tarkasteluvuoden alkua aiemmin, vaikka
mainittu hoito jatkuisikin tarkasteluvuonna. EMCDDA:n kriteerien mukaiset luvut ovat liitteessä 6. Ks. myös
http://www.emcdda.org/situation/themes/demand_treatment.shtml
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Ensisijaisen päihteen käyttötavoista opiaattien ja stimulanttien käyttö tapahtui pääosin pistämällä.
Opiaattien käyttäjistä 88 prosenttia (89 % buprenorfiinin käyttäjistä ja 94 % heroiinin käyttäjistä) käytti
huumeita pistämällä. Stimulanttien osalta vastaava osuus oli 78 prosenttia. Viimeisen kuukauden aikana
pistämällä tapahtuvaa käyttöä oli ollut 74 prosentilla opiaattien ja 54 prosentilla stimulanttien käyttäjistä.
Aineiden sekakäytöstä johtuen myös muiden aineiden vuoksi hoitoon hakeutuneista lähes puolet oli joskus
käyttänyt jotain ainetta pistämällä.
Vuodesta 1990 lähtien hoitoa tarvitsevissa huumeiden käyttäjissä on voitu erotella karkeasti kolme
erilaista huumeiden käyttöprofiilia (taulukko 7). Opiaattien käyttäjät, jotka käyttävät myös muita
huumausaineita, mutta eivät juurikaan alkoholia tai lääkeaineita. Stimulanttien ja kannabiksen käyttäjät,
jotka käyttävät myös melkoisesti alkoholia. Lääkkeiden ja alkoholin sekakäyttäjät, jotka käyttävät
huumausaineista ensisijaisesti kannabista. Tulokset 2000-luvun alusta viittaavat siihen, ettei suurta
muutosta huumeiden käyttöprofiileissa ole vieläkään näkyvissä: kannabiksen osuuden lisääntyminen
stimulanttien ja alkoholin kanssa on vain paluuta vuoden 2000 tilanteeseen samoin kuin alkoholin käytön
lisääntyminen lääkeaineiden sekakäytön osana. Ainoa selkeä, koko 2000-lukua koskeva muutos on
lääkeaineiden osuuden kasvu opiaattien käyttäjien oheispäihteenä. (Partanen, A. 2002, Virtanen, A. 2002)
Taulukko 7.
Huumehoidon asiakkaiden pääpäihteen sekakäyttö muiden aineiden kanssa (%) mitattuna toiseksi
ja kolmanneksi tärkeimmällä ongelmakäyttöaineella vuosina 2001 - 2002
1. päihde
Opiaatti
2001
24
Opiaatti
23
Stimulantti
11
Kannabis
15
Lääkeaine
7
Alkoholi

2002
28
25
11
19
6

2. tai 3. päihteen oheiskäyttö 1.päihteen kanssa (%)
Stimulantti
Kannabis
Lääkeaine
Alkoholi
2001
2002
2001
2002
2001
2002
2001
37
43
39
41
29
37
7
12
13
48
61
19
25
24
36
45
3
2
13
17
25
22
22
24
32
12
13
22
35
39
41
59
25
31
0

2002
8
31
44
45
0

Noin puolet 2000-luvun huumehoidon asiakkaista oli 20 - 29-vuotiaita, ja viidennes alle 20-vuotiaita
(kuvio 6). Tarkasteltaessa hoitoon hakeutuneiden huumeiden käytön aloitusikää voidaan todeta, että kaksi
nuorinta ikäkohorttia, 70-luvulla ja 80-luvulla syntyneet, ovat selkeästi niitä ikäluokkia, joiden hoitoon
hakeutumiseen johtanut huumeiden käyttö on alkanut toisen huumeaallon, 1990-luvun aikana.
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Kuvio 6.
Huumausaineiden ja lääkeaineiden ongelmakäyttäjien ikäjakauma (%) vuosina 2000 - 2002
35
30
25
(%)

2000

20

2001

15

2002

10
5
0
13 - 19 vuotta

20 - 24 vuotta

25 - 29 vuotta

30 - 34 vuotta

35 - 39 vuotta

yli 40 vuotta

Nuorinta asiakaskunta on huumehoitoon erikoistuneissa laitoshoitoyksiköissä (keski-ikä 24,0 vuotta).
Sekä huumehoitoon erikoistuneiden että päihdehuollon yleisten avohuollon yksikköjen asiakaskunnan
keski-ikä oli noin 25,5 -vuotta. Vanhimpia asiakkaita olivat päihdehuollon yleisten laitospalvelujen
asiakkaat sekä vankiloiden terveydenhuollon asiakkaat (28,5 vuotta). Asiakkaiden keskimääräinen ikä
vaihtelee päähuumeen mukaan (taulukko 8).
Taulukko 8.
Huumehoidon asiakkaiden keski-ikä (vuosina) päähuumeen mukaan 2000 - 2002

Opiaatit
Amfetamiinit
Kannabis
Alkoholi

2000
Kaikki
25,9
27
22,1
29,9

Ensihoito
24,1
24,8
20
25

2001
Kaikki
26
26,5
22,1
28,6

Ensihoito
24,5
23,8
20,7
25,5

2002
Kaikki
26,7
26,5
22,1
27,5

Ensihoito
25,1
23,9
20,2
21,4

Vuoden 2002 tietojen mukaan naisia oli asiakkaista 29 prosenttia. Naimattomia oli asiakkaista lähes kolme
neljästä ja noin kuudesosa asiakkaista oli avo- tai avioliitossa. Parisuhteessa olevista yli puolella oli
samassa

taloudessa

päihdeongelmainen,

useimmiten

huumeongelmainen.

Joka

neljännellä

huumeongelmaisista oli alle 18-vuotiaita lapsia, mutta näistä vain noin joka neljännellä lapset asuivat
samassa taloudessa. Työttömiä oli lähes 60 prosenttia asiakkaista, muussa ansiotyössä noin kymmenesosa,
opiskelijoita viidennes ja eläkkeellä olevia 6 %. Noin kaksi kolmesta asiakkaasta oli suorittanut vain
peruskoulun, neljännes keskiasteen tutkinnon ja yksi prosentti korkeakoulututkinnon. Peruskoulu oli
kesken kahdeksalla prosentilla asiakaskunnasta. Joka kahdeksas huumeasiakas oli asunnoton.
Vuosien 1998 ja 2000 huumehoitotiedonkeruun asiakaskunnan ensimmäistä kertaa huumehoitoon
hakeutuneita verrattaessa huomattiin, että vuonna 2000 hoitoon hakeutuneet olivat yli vuoden nuorempia
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(keski-ikä 22,6 vuotta) kuin vuonna 1998. Ikäjakauma selitti myös muita vertailussa näkyneitä muutoksia:
naimattomien ja opiskelijoiden osuuden lisääntymistä ja kannabiksen sekä alkoholin käytön lisääntymistä
hoitoon hakeutumiseen johtavana ensisijaisena päihteenä. Kuitenkaan mikään tutkimuksessa ei viitannut
siihen, että huumeiden käyttö olisi aloitettu aiempaa varhemmin, vaan pikemminkin näytti siltä, että
nuorten huumeiden käyttöön on puututtu entistä varhaisemmassa vaiheessa vanhemmat etenkin
pääkaupunkiseudulla ja Etelä-Suomessa sekä muut viranomaiset muualla Suomessa. Opiaattien käytön
lisääntyminen vuosien 1998 - 2000 välillä seurasi huumehoidon asiakaskunnassa esiintynyttä yleistä
trendiä, vaikka buprenorfiinin vuoksi ensi kertaa hoitoon hakeutuneiden määrän lisääntyminen on hieman
vähäisempää kuin kaikkien hoitoon hakeutuneiden osalta. Vaikka aineistot eivät eri vuosina olleet täysin
vertailukelpoisia (tiedonkeruuseen osallistuminen on hoitoyksikköjen osalta vapaaehtoista)34, ensi kertaa
hoitoon hakeutuneiden seurannan katsottiin antavan kokonaisaineistoja parempia tietoja muutoksista
huumekulttuureissa ja huumehoitojärjestelmistä (Partanen, A. ym. 2002).
Vuonna 2002 ensimmäistä kertaa päihdehoitoon hakeutuneet olivat samankaltaisia sosiaaliselta taustaltaan
kuin vuonna 2000 ensimmäistä kertaa hoitoon hakeutuneet. Ensimmäistä kertaa huumeiden käytön vuoksi
päihdehoitoon hakeutuneilla vuonna 2002 korostui ensisijaisena ongelmapäihteenä kannabis (30 %). Myös
stimulanttien (26 %), huumeiden ja alkoholin sekakäytön (25 %) tai opiaattien (16 %) käytön vuoksi
ensimmäistä kertaa päihdehoitoon hakeutuminen oli yleistä vuonna 2002 (taulukko 9). Vuoden 2000
tilanteeseen verrattuna ensimmäistä kertaa hoitoon hakeutuneista aiempaa suurempi osuus oli hakeutunut
hoitoon alkoholin käyttöön liittyvän huumeiden käytön vuoksi, ja opiaattien vuoksi hoitoon hakeutuneiden
osuus oli pienempi kuin vuonna 2000. Opiaattiryhmään kuuluvan buprenorfiinin vuoksi ensi kertaa
hoitoon hakeutuneiden osuus on ollut myös kasvussa kuten koko päihdehuollon huumeasiakkaita
koskevassa aineistossa.
Taulukko 9.
Ensimmäistä kertaa päihdehoitoon hakeutuneiden ensisijainen ongelmapäihde 2000-2002
Päihderyhmä
Opiaatti
- heroiini
- buprenorfiini
Stimulantti
Kannabis
Alkoholi (+ huume)
Rauhoittavat lääkkeet

1. Ongelmapäihteenä
2000
22
17
4
24
28
18
2

2001
17
8
6
23
33
22
4

2002
16
2
13
26
30
25
3

Opiaattien ja stimulanttien käyttäminen pistämällä oli myös jonkin verran harvinaisempaa ensimmäistä
kertaa hoitoon hakeutuneilla kuin kaikilla huumeiden käytön vuoksi päihdehoitoon hakeutuneilla vuonna
2002: opiaatteja pistämällä käytti 83 prosenttia ja stimulantteja 63 prosenttia ensimmäistä kertaa hoitoon
34 Kaikkiaan 42 yksikköä osallistui tiedonkeruuseen molempina vuosina, mutta aineistosta nämä kuitenkin vastasivat suurinta
osaa, 80 % vuonna 1998 ja 70 % vuonna 2000.
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hakeutuneista. Opiaatteja käytettiin myös suun kautta (7 %) tai nuuskaamalla (9 %), samoin stimulantteja,
joiden käyttäjistä 17 prosenttia käytti niitä suun kautta ja 19 prosenttia nuuskaamalla (Partanen, A. 2003)
Ensimmäistä kertaa hoitoon hakeutuneiden joukosta voidaan arvioida myös hoitoon johtanutta
päihteenkäyttöketjua, ensikokeilusta säännöllisen käytön kautta aina tilanteeseen, jossa henkilö kokee
tarpeen hakeutua hoitoon. Vuonna 2002 ensimmäistä kertaa päihdehoitoon hakeutuneilla kannabiksen
käyttö oli alkanut keskimäärin 15,4 -vuotiaana, säännöllinen käyttö tästä noin kahden vuoden kuluttua ja
hoitoon hakeutumisen aika oli tästä kolmen vuoden kuluttua, keskimäärin 20,2 -vuotiaana. Stimulanttien
käyttäjillä käyttö oli alkanut keskimäärin 18,5 -vuotiaana, aineen säännöllinen käyttö kahden vuoden
kuluessa ja ensimmäinen päihdehoitoon hakeutuminen tästä 2,5 vuoden kuluessa, keskimäärin 23,9 vuotiaana. Opiaattien osalta käyttö alkoi keskimäärin 21,1 -vuotiaana, aineen säännöllinen käyttö tästä
noin 1,5 vuoden kuluessa ja hoitoon hakeutuminen tästä noin 2,5 vuoden sisällä, keskimäärin 25,2 vuotiaana. Alkoholin ja huumeiden sekakäytössä alkoholin käytön aloittaminen oli tapahtunut 13,1 vuotiaana, säännöllinen käyttö 3,5 vuoden kuluttua ja hoitoon hakeutuminen tästä vajaan viiden vuoden
kuluttua 21,4 -vuotiaana. Ensisijaisesti alkoholin käytön vuoksi ensimmäistä kertaa hoitoon hakeutuneet
huumeiden sekakäyttäjät olivat vuonna 2002 selvästi paria aikaisempaa vuotta nuorempia, Muiden
aineiden osalta ei näyttänyt tapahtuneen suuria muutoksia.

3.2. Huumekuolleisuus
Huumausainekuolemien

osalta

määritelmät

vaihtelevat

hyvin

paljon

eri

maissa.

Suomessa

kuolemantapauksia voidaan eritellä kahdesta eri näkökulmasta: tutkimalla kuolemansyytilastoja tai
tarkastelemalla erillisrekisteristä yllättäviä ja äkillisiä kuolemantapauksia oikeuskemiallisten tutkimusten
perusteella. Suomessa jälkimmäinen tarkastelutapa on toistaiseksi antanut ajankohtaisempia ja tarkemmin
ainekeskeisiä tietoja huumausainekuolemista.
Lain mukaan oikeuslääketieteellinen kuolemansyynselvitys on tehtävä, jos kuolema on yllättävä ja
äkillinen (esimerkiksi henkirikos, tapaturma, itsemurha, myrkytys, ammattitauti, hoitotoimenpide jne.).
Vuonna 2001 oikeuslääketieteellisiä ruumiinavauksia tehtiin 10 058, joista joka toinen johti
oikeuskemiallisiin tutkimuksiin. Myrkytyskuolemia todettiin 1 059, sata vähemmän kuin edellisenä
vuonna. Näistä noin 550 oli lääkeainemyrkytyksiä, joiden osalta neuroleptit ja masennuslääkkeet olivat
tärkeimmän löydöksen osalta yleisimpiä aineryhmiä, opioidien ollessa kolmantena. Suurimmat lisäykset
aiemmista vuosista tapahtuivat opioidien ja unilääkkeiden osalta (huumelöydökset kuviossa 7). Yleisin
lääkelöydös vuonna 2000 oli morfiini/heroiini (69 tapausta), mutta näiden osuus laski selvästi vuonna
2001 (28 löydöstä). Alkoholi-myrkytykseen kuoli vuonna 2001 noin 430 henkilöä, joista
metanolimyrkytykseen 30 (Vuori, E. 2002; 2003)
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Kuvio 7.
Klassisiin huumausaineisiin liittyvät oikeuskemialliset löydökset kuolemantapauksissa 1995-200235
Huumausaineet yhteensä
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

Opiaatit

Amfetamiinit

Kannabis

170
151

140

74

87

89

107

106
86

39 37
19

47 39
25

55
31
22

5250
43

1995

1996

1997

1998

153

5552

1999

7062

2000

84
62
53

2001

2002*

* = ennakkotieto

Huumausainekuolemien määritteleminen ainelöydösten perusteella ei kuitenkaan ole yksiselitteinen.
Ainelöydökset antavat eräänlaisen maksimiarvion huumausaineisiin liittyvistä kuolemantapauksista.
Peruskuolemansyyn mukaisesti määriteltynä aineet näkyvät erityisesti myrkytyskuolemissa, sen sijaan
muissa kuolemantapauksissa ainelöydökset voivat jäädä tapahtumatietoihin. (kuvio 8) Tällaisia tapauksia
voivat olla esimerkiksi erilaiset onnettomuudet, muut kuin myrkyttämällä tehdyt itsemurhat tai
henkirikokset, joissa aineella ei voida todeta olevan suoraa vaikutusta kuolemansyyhyn. Aiemmin
myrkytys on ollut kuolinsyynä vain puolessa ainelöydöstapauksissa. Heroiinin käyttöön liittyvien
äkillisten kuolemantapausten (ns. yliannostuskuolemien) lisääntyessä tilanne on kuitenkin muuttui:
heroiinikuolemia vuonna 1996 tavattiin 9 tapausta, 15 vuonna 1997, 27 vuonna 1998, 50 vuonna 1999 ja 60
heroiinikuolemaa vuonna 2000. Tällöin kaksi kolmesta ainelöydösten perusteella humausainekuolemaksi
luokitelluista tapauksista voitiin luokitella myös peruskuolemansyyn mukaan myrkytyskuolemaksi. Vuonna
2001 heroiinikuolemien määrä kääntyi kuitenkin voimakkaaseen laskuun ja tapauksia oli 27, vuoden alussa
edellisvuoden mukaan, mutta kesän aikana löydökset harvenivat ja loppuivat kokonaan syksyllä 2001.
Samalla peruskuolemansyyn mukaan myrkytyskuolemiksi määriteltyjen kuolemien määrä väheni vajaan
puoleen kaikista löydöksiin perustuvista huumekuolemista. Suotuisa kehitys jatkui vuonna 2002.

35 Helsingin yliopiston oikeuslääketieteen laitos 2003 (Vuosina 1996, 1999, 2000 ja 2001 lisäksi yksi kokaiinilöydös).
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Kuvio 8
Huumausainekuolemat kuolemansyiden36 ja ainelöydösten perusteella 1995 - 2002
Myrkytys kuolemansyynä (minimiarvio)
EMCDDA:n kuolemansyykriteerit huumekuolemille
Ainelöydöksiin perustuva tilasto (maksimiarvio)
200
150
100
50
0
1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002*

* = ennakkotieto

Heroiinikuolemien lisääntyessä 1990-luvun lopulla erityisesti nuorten osuus kuolemantapauksissa on
lisääntynyt siten, että EMCDDA:n kuolinsyykriteerien mukaan vuoden 2000 huumekuolemista 40 % oli alle
25-vuotiaita ja 61 % alle 30-vuotiaita. Ikäjakauma muuttui jälleen tasaisemmaksi heroiinikuolemien
vähetessä, niin että vuonna 2001 alle 25-vuotiaiden osuus oli enää 25 % ja alle 30-vuotiaiden osuus 37 %
(kuvio 9). Myrkytysten osalta muutos ei ole yhtä suuri.

Kuvio 9
Huumausainekuolemat ikäluokittain kuolemansyiden ja ainelöydösten perusteella 2001
Myrkytys kuolemansyynä (minimiarvio)

EMCDDA:n kuolemansyykriteerit huumekuolemille

Ainelöydöksiin perustuva tilasto (maksimiarvio)
35
30
25
20
15
10
5
0
alle 15 -v 15-19 -v. 20-24 -v. 25-29 -v. 30-34 -v. 35-39 -v. 40-44 -v. 45-49 -v. 50-54 -v. 55-59 -v. 60-64 -v. yli 65 -v.

36 Kuolemat on peruskuolemansyiden perusteella määritelty EMCDDA:n harmonisointityön tuloksena saatujen
kuolemansyyrekisteriprotokollan ja siihen sovelletun B-suodattimen mukaisesti: aineista mukana ovat klassiset huumausaineet ja
sekakäyttö sekä diagnooseista myrkytykset, haitallinen käyttö, riippuvuus, elimelliset aivo-oireyhtymät ja muut
käyttäytymishäiriöt. Minimiarvo huumekuolemille on saatu EMCDDA:n erityisrekistereille määritellyistä
peruskuolemansyykriteeristöstä D-valikon perusteella: mukana ovat kuolinsyistä vain myrkytystapaturmat ja aineista vain
klassiset huumausaineet. (ks. määritelmät tarkemmin: http://www.emcdda.org/situation/themes/death_mortality.shtml ).
Ainelöydöksiin perustuva arvio on kansallinen ja saatu oikeuslääketieteellisissä kuolinsyyselvityksissä havaittujen klassisten
huumausainelöydösten perusteella (vrt. luvun alkuosa).
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Heroiinikuolemien vähetessä samalla bubrenorfiinilöydösten määrä on sen sijaan kasvanut: vuonna 2001
todettiin viisi myrkytyskuolemaa, joissa todettiin buprenorfiinilöydös, kun aikaisemmin tapauksia oli vain 1-2
vuodessa. Tällöin bubrenorfiinia oli käytetty yhdessä muiden lääkkeiden kanssa ja se oli ruiskutettu suoneen.
Vuosina 2000 ja 2001 todettiin yhteensä neljä myrkytyskuolemaa, jossa ekstaasin käyttäjä oli ottanut
samanaikaisesti masennuksen hoidossa käytettyä moklobemidia. Kolme henkilöä kuoli metadonimyrkytykseen vuonna 2001 ja gamman käyttöön kuoli vuosina 2000 ja 2001 molempina yksi henkilö. (Vuori,
E 2003)

3.3. Huumausaineiden käyttöön liittyvät tartuntataudit
HIV
Vuonna 1998 Suomessa todettiin huumeiden pistoskäytön aiheuttama HIV-epidemia. Vuoden 1997
loppuun mennessä vain noin kolme prosenttia Suomessa todettujen HIV-tartunnan saaneiden kertymästä
oli saanut tartunnan huumeiden pistoskäytön vuoksi. Tartunnat oli saatu lähes yksinomaan ulkomailla.
Vuonna 1998 todetuista 81 tartunnasta osuus nousi 24 prosenttiin ja vuonna 1999 noin 60 prosenttiin
todetuista 143 tapauksesta. Piikkihuumeiden käytön yhteydessä saatujen tartuntojen osuus säilyi vuosina 2000
- 2001 noin 38 prosentissa (kaikista 145/128 tapauksesta).37 Kotimainen epidemia alkoi Helsingissä, mutta
yksittäisiä tartuntoja on todettu yli 10 eri paikkakunnalla. Vuonna 2002 huumeiden pistoskäytöstä aiheutuvien
uusien HIV-tapausten määrä väheni edelleen ja oli 20 prosenttia kaikista todetuista 131 tapauksesta.
Helsinkiläisten, neuloja ja ruiskuja vaihtavien terveysneuvontapisteiden asiakkaiden parissa tehtyjen
seroepidemiologisten selvitysten mukaan epidemiavuonna 1998, HIV-tartunnan saaneiden asiakkaiden osuus
oli 3 prosenttia. Vuonna 2002 tartunnan saaneiden asiakkaiden osuus oli laskenut alle 2 prosenttiin. Vuoden
2002 huumehoitotiedonkeruun itse ilmoitettujen testitulosten perusteella HIV-positiivisia oli kolme
prosenttia joskus pistämällä huumeita käyttäneistä päihdehuollon huumeongelmaisista asiakkaista.
(Partanen, A. 2003)
Helsingissä sijaitsevan, HIV-positiivisille huumeiden käyttäjille tarkoitetun Kluuvin palvelukeskuksen
seurantaa varten loppuvuodesta 2001 haastatellut, palveluja käyttäneet HIV-positiiviset asiakkaat olivat
selvästi vanhempia (keski-ikä 35 vuotta) kuin keskuksen ruiskujen ja neulojen vaihtopistepalveluja
käyttävät asiakkaat (keski-ikä 24 vuotta).38 HIV-positiivisista kolmas osa oli naisia ja naisten keski-ikä oli
kolme vuotta miehiä alempi. Asiakaskunnasta lähes 90 prosenttia oli myös C-hepatiittipositiivisia ja heistä

37 Kansanterveyslaitoksen HIV-rekisteri. Ks. http://www.ktl.fi/ttr/hiv_aids.html
38 Kluuvin palvelukeskuksen huhtikuuhun 2002 mennessä tavoittamien HIV-positiivisten huumeiden käyttäjien määrä (148) oli
lähes 60 % kaikista Kansanterveyslaitoksen tilastoimista HIV-positiivisista, jotka ovat saneet tartunnan huumeiden pistoskäytön
vuoksi. Tutkimusta varten Kluuvin asiakaskunasta haastateltiin 65 HIV-positiivista palvelukeskuksen asiakasta. Ks. myös luku
10.1 (tartuntatautien ehkäisy).
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oli ollut sairaalahoidossa noin puolet viimeisen vuoden aikana. Naimattomia heistä oli lähes puolet
(eronneita 37 %), mitä selittää osin heidän vaikea elämäntilanteensa. (Törmä, S. ym. 2002)
Hepatiitti C
Vuonna 2002 terveysneuvontapisteissä tehtyjen selvitysten mukaan pistämällä huumeita käyttävistä Chepatiittitartunnan oli saanut 38 - 60 prosenttia. Prosenttiosuus oli suurin pääkaupunkiseudun
terveysneuvontapisteissä ja pienin pääkaupunkiseudun ulkopuolella.
Suomessa todetuista C-hepatiittitartunnoista 90 % arvioidaan johtuvan huumeiden pistoskäytöstä.39 Vuonna
2000 aikaisemmin ilmoittamattomien C-hepatiittitapausten määrä oli 1739, mutta vuonna 2001 määrä
väheni lähes 300 - 400 tapauksella edellisvuosien keskiarvosta ja oli 1490. Vuonna 2002 määrä väheni
edelleen ja uusia tapauksia oli enää 1373. Vuonna 2002 todetuista tartunnan saaneista yli puolet oli alle
30-vuotiaita ja eniten tartuntoja oli ikäluokassa 20 - 24-vuotiaat. Naisten osuus uusista hepatiittitartunnan
saaneista oli lähes kolmannes. (kuvio 10)
Kuvio 10.
Todettujen uusien C-hepatiittitartuntojen ikä- ja sukupuolijakauma vuonna 2002
Miehet

Naiset

400
350
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200
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0
alle 15 -v 15-19 -v. 20-24 -v. 25-29 -v. 30-34 -v. 35-39 -v. 40-44 -v. 45-49 -v. 50-54 -v. yli 55 -v.

Terveysneuvontapisteiden asiakkaiden parissa tehtyjen tutkimusten perusteella hepatiitti C -tartunnat
liittyvät vahvasti huumeiden pistoskäytön kestoon. Korkeintaan kaksi vuotta huumeita pistämällä
käyttäneistä ainoastaan 10 prosenttia oli saanut HCV -tartunnan. Vähintään 12 vuotta käyttäneistä lähes 80
prosenttia oli tartunnan saanut. (kuvio 11)
.
39 Prosenttiluku on laskettu niistä tapauksista, joista tartuntatapa on ilmoitettu. Kuitenkin lähes puolella tapauksista tartuntatapaa
ei ole tiedossa tai sitä ei ole ilmoitettu. Tartuntatautien riskien selvittämiseksi C-hepatiittitartunnat otettiin vuoden 1998 alusta
lähtien lääkärin ilmoitusvelvollisuuden piiriin. Ks. Tartuntataudit Suomessa 2000, 2001, 2002.
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Kuvio 11

Hepatiitti C -tartunnan esiintyvyys ja ruiskuhuumeiden käytön kesto terveysneuvontapisteissä40
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Hepatiitti B
Huumehoitotutkimuksen mukaan B-hepatiittipositiivisten osuus huumehoitoon hakeutuneista vuonna 2002 oli
11 %. Alhaista lukua selittää pistämällä joskus huumeita käyttäneiden hepatiitti B -rokotusten kattavuuden
vähittäinen nousu. Lähes kaksi kolmesta oli saanut ainakin yhden B-hepatiittirokoteannoksen ja kaikki kolme
annosta oli saanut runsas kolmannes (Partanen, A. 2003).
Hepatiitti A
Vuonna 2002 todettiin laaja pääkaupunkiseudulta alkanut hepatiitti A -epidemia piikkihuumeiden
käyttäjien keskuudessa. Edellisen kerran vastaava epidemia todettiin Suomessa vuosina 1994 - 95.
Piikkihuumeiden käyttäjien keskuudessa hepatiitti A leviää suoraan henkilöstä toiseen sekä likaisten
käyttövälineiden välityksellä. Joissain tilanteissa virus voi mahdollisesti levitä myös saastuneen
huumausaineen välityksellä.
Keväällä 2002 käynnistettiin pääkaupunkiseudun terveysneuvontapisteissä joukkorokotukset, joiden
avulla pääkaupunkiseudun epidemia saatiin rajoitettua. Epidemia levisi kuitenkin pääkaupunkiseudulta
muualle Suomeen syksyn 2002 ja vuoden 2003 aikana.

3.4. Muu huumeisiin liittyvä sairastavuus
Huumeiden käytön aiheuttamaa sairastavuutta seurataan terveydenhuollon yleisen hoitoilmoitusrekisterin
avulla. Sairaalatilastojen mukaan huumausaine-ehtoisten hoitojaksojen määrä sairaaloiden vuodeosastoilla
on kasvanut vuosina 1995 - 2002 (kuvio 12). Osaselityksinä rekisteröityjen huumausainesairauksien
40 Terveysneuvontapisteiden ovensuuselvitys 2002, Kansanterveyslaitos.
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lisääntymiselle on aineiden käytön laajenemisen lisäksi huumausaineasioiden saama lisäjulkisuus ja
muutokset hoitodiagnostisoinnissa. Esimerkiksi vuonna 1996 siirtyminen ICD-10 luokitukseen aiheutti
noin 450 hoitojakson lisäyksen huumausainehoitojaksoihin41 Toisaalta vuoden 1998 diagnoosiluokituksen
suomalainen sovellusmuutos lääkemyrkytysten osalta vähensi käytännössä eri lääketunnuksin merkittyjen
hoitojaksojen määrää 1500:lla.42

Kuvio 12.
Huumausaine- ja lääkeaine-ehtoiset sairaalahoitojaksot aineittain 1995-2002 43
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Huumausainediagnooseilla merkittyjen hoitojaksojen määrä pysyi entisellään vuosina 2001 ja 2002, samoin
sekakäyttöön (monipäihdekäyttöön) liittyvien hoitojaksojen määrä. Uni- ja rauhoittavien aineiden käyttöön
liittyvien sairauksien määrä on hieman laskenut viimeisten neljän vuoden aikana, minkä osasyynä on
voimakkaana

jatkunut,

ilman

ainevarmistusta

tehtyjen

lääkemyrkytysdiagnoosien

merkitseminen.

Huumausaineiden ja sekakäytön vuoksi sairaaloissa hoidettavat ovat suhteellisen miesvaltaista joukkoa (kuvio
13) verrattuna lääkeaineiden käytön vuoksi sairaalassa hoidettuihin, joilla sukupuolijakauma on melko
tasainen. Tulos heijastaa tuloksia kokeilukäytössä, jossa naisten osuus lääkeaineita päihtymystarkoituksessa
kokeilleista on hieman suurempi kuin miesten.

41 Lisäyksestä lähes puolen voidaan arvioida aiheutuneen järjestelmän muutoksesta. Ks. määritelmät liitteistä 7 ja 8 sekä
Virtanen, A. 2002.
42 Muutoksen mukaan myrkytysdiagnoosit on yhdistetty lääkeainemyrkytysten osalta yhdeksi diagnoosiryhmäksi (T36), josta
ainekohtaiset erot tunnistetaan erillisellä lääkeaineisiin liittyvällä ATC-koodilla, Vuonna 1997 mainittuja lääkemyrkytysdiagnooseja oli
yli 3000. Sen sijaan vuonna 1998 lähes 1500 myrkytysdiagnoosia kirjattiin vain ICD-koodilla ilman ATC-tarkenninta, jolloin myös
suorat aikasarjavertailut uni- ja rauhoittavien lääkeaineiden tai riippuvuutta aiheuttamattomien lääkeaineiden osalta tulevat
mahdottomiksi. Käytännössä ainekoodi merkitään edelleen hyvin puutteellisesti (ilman ainevarmistinta) tilastolomakkeisiin, siksi
tilastoihin on otettu mukaan luokittelu "lääkemyrkytykset ilman ainevarmenninta".
43 Tapaukset vuosina ainekohtaisiin diagnoosikokonaisuuksiin on valittu korkeimman huume- tai lääkeainediagnoosin
päädiagnoosi & kaksi sivudiagnoosia) mukaan. Vuoden 1995 huumediagnoosit ovat suomalaisen ICD-9 koodiston mukaisia (ks.
Liite 7). Vuonna 1996 Suomessa diagnoosiluokitus muuttui ja diagnoosit vuodesta 1996 eteenpäin on valittu ICD-10 luokituksen
mukaan (ks.liite 8). Liitetaulukoissa on pyritty mahdollisimman suureen huumesairauksien tilastoinnin ajalliseen
vertailukelpoisuuteen huolimatta ICD-9 luokituksen ja ICD-10 luokituksen välisistä eroista.
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Kuvio 13
Huumausaine- ja lääkeaine-ehtoiset sairaalahoitojaksot sukupuolen mukaan (%) vuonna 2002*
miehet
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Huumausaineista aiheutuvia sairaalahoitojaksoja tarkasteltaessa amfetamiiniehtoiset hoitojaksot olivat 1990luvun puolessa välissä suurin ainekohtainen hoitojaksoryhmä (kuvio 14). Vuonna 1998 ainekohtaisessa
järjestyksessä tapahtui muutos ja opiaattiehtoisten hoitojaksojen osuus nousi kärkeen. Suuntaus jatkui vuosina
1999 - 2002. Osittain tämä muutos saattaa olla seurausta hoitopalvelujärjestelmän muutoksesta, jossa
terveydenhuolto sai entistä suuremman vastuun opiaattien käyttäjien lääkehoidosta.44 Vastaavasti
kannabiksen ja stimulanttien (lähinnä amfetamiinien) osuudet hoitojaksoista ovat vähentyneet viime vuosina.
Kannabiksen osalta osasyynä ovat päihdehuollon lisäykset huumehoitopalveluissa, joissa kannabisasiakkaiden
osuus on hieman lisääntynyt vastaavalla ajanjaksolla. Sen sijaan stimulanttien osalta asiakkaiden suhteellinen
osuus näyttäisi laskeneen myös päihdehuollon hoitopalveluissa.
Kuvio 14.
Sairaaloiden huumausaineisiin liittyvien hoitojaksojen osuus (%) 15 - 54 -vuotiailla käytetyn aineen
mukaan 1995 - 200245
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44 Vrt. luku 1.2.2.
45 Korkeimman asteisen huumediagnoosin mukaan. Ks. liitteet 7 ja 8.
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2001

2002*

Huumeisiin liittyvät hoitojaksot ovat pitkään keskittyneet ikäluokkiin 15 - 34 -vuotiaat, kuitenkin siten, että
vuonna 2002 lisäystä tuli erityisesti 20 - 29 -vuotiaiden osalle (kuvio 15). Lisäys kohdistui erityisesti
opiaattiehtoisiin diagnooseihin, mikä voi osittain heijastaa hoitopalveluissa tapahtunutta muutosta, so.
korvaushoidon lisääntymistä. Vastaavasti stimulantteihin liittyvien diagnoosien vähennys tapahtui yli 20vuotiaiden ikäluokissa ja kannabikseen liittyvien diagnoosien vähennys yli 25-vuotiaiden ikäluokissa.
Kuvio 15.
Sairaaloiden huumausaineisiin liittyvät hoitojaksot ikäryhmittäin vuonna 2002*
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4. SOSIAALISET JA LAILLISUUSVALVONNAN SEURAUKSET

4.1 Sosiaaliset ongelmat
Huolimatta useista huumausaineiden käyttöä koskevista kyselyistä, huumausaineiden kokeilijoiden tai
käyttäjien mahdollisista sosiaalisista ongelmista on olemassa hyvin vähän tutkittua tietoa. Sen sijaan eri
tavalla huumeongelmaisiksi luettavat, huumeiden riskikäyttäjät, huumeiden vuoksi hoitoon hakeutuneet ja
huumerikoksista tuomitut näyttävät kaikki olevan hyvin samalla tavoin syrjäytyneitä niin koulutuksesta,
työstä kuin asumisenkin suhteen. Erilaisten etnisten vähemmistöjen tilanteesta ei ole olemassa tutkittua
tietoa, mutta heidän osaltaan ongelmia lisäävät vielä kulttuurierot ja kielivaikeudet sekä näiden vuoksi
käytännössä rajatumpi hoitopalvelutarjonta kuin muille huumeiden käyttäjille.
Huumeita pistämällä käyttävien, yli 18-vuotiaiden riskikäyttäytymisen seurantatutkimuksen 2001
ensimmäisten tietojen perusteella näyttää siltä, että terveysneuvontapisteissä asioi runsaasti erilaisia
päihteitä käyttäviä henkilöitä, joiden elämäntilanne on päihteiden ongelmakäytön lisäksi monella
muullakin tapaa ongelmallinen.46 Sosiaalinen syrjäytyminen tai sen vaara tulevat ilmi suhteessa
46 Ks. luku 10.1. (tartuntatautien ehkäisy)
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työntekoon, koulutukseen ja asumiseen. Kolme neljästä haastatellusta oli haastatteluhetkellä työttömänä.
Toimeentulotukeen oli turvautunut vuoden aikana yli puolet (51 %) haastatelluista. Kaikista suomalaisista
20-39 -vuotiaasta väestöstä (johon kuuluu yli 80 % haastatelluista) toimeentulotukeen on joutunut
turvautumaan vuoden aikana noin 12,5 %. Vajaalla 40 prosentilla haastatelluista oli merkintä jostain
peruskoulun jälkeisestä tutkinnosta, kun koko väestössä peruskoulun jälkeisen tutkinnon suorittaneiden
osuus vastaavassa kohderyhmässä on yli 80 %. Joka kymmenes haastateltavista oli kokonaan asunnoton ja
27 prosentilla asumismuoto oli tilapäinen. (Perälä, R. ym. 2002) Hyvin samanlaisiin tuloksiin tullaan, kun
tarkastellaan huumeiden käytön vuoksi hoitoon hakeutuneiden henkilöiden tai huumerikollisten taustoja
(Partanen, A. 2003; Kinnunen, A. 2001)
Helsingissä HIV-positiivisille huumeiden käyttäjille tarkoitetun Kluuvin palvelukeskuksen toiminnan
arvioinnissa HIV-positiivisista asiakkaista 85 prosenttia ei ole ollut töissä viimeisen vuoden aikana ja
kaksi kolmasosaa ei viimeisen viiden vuoden aikana.47 Asiakkaista 59 prosenttia sai toimeentulotukea, 18
prosenttia työttömyyskorvausta ja 15 prosenttia oli eläkkeellä. Lisäksi asiakkaista 15 % oli jättänyt
peruskoulutuksensa kesken ja noin 40 prosentilla oli merkintä peruskoulun jälkeisestä tutkinnosta. Vailla
vakituista asuntoa oli HIV-positiivisista 65 prosenttia. (Törmä, S. 2002)
Kolmea koulukotia koskevassa psykiatrisen tutkimuksen perusteella jokin elämänaikainen päihdehäiriö
todettiin 40 prosentilla koulukotinuorista.48 Tällöin kyseessä ei ollut vain satunnainen haitta vaan
vähintään vuoden kestoinen ja merkittävää haittaa nuoren elämässä aiheuttanut päihteiden käyttö.
Päihdehäiriöistä huumausaineriippuvuus todettiin 11,5 prosentilla ja huumausaineiden väärinkäyttö 4,6
prosentilla tutkituista. Yhteen laskettuna huumehäiriöt olivat tytöillä (23 %) yleisempiä kuin pojilla (10
%). Vastaavassa verrokkiryhmästä kenelläkään ei todettu päihdehäiriöitä. Vanhempien mielenterveys- ja
päihdeongelmat, lainrikkomukset sekä perheväkivalta olivat merkittäviä tekijöitä, joiden suhteen
koulukotinuorten taustat erosivat verrokkiryhmän taustoista. Myös vanhempien avioero ja ydinperheen
hajoaminen olivat koulukotinuorten historiassa varsin yleisiä. (Lehto-Salo P. ym. 2002)
Nuoruusiän huumekokeilut ja niistä kiinni jääminen näyttävät antavan huonon ennusteen tulevan elämän
varalle. Tutkimuksessa, jossa seurattiin 119:n, vuosien 1971 - 1972 aikana poliisin kiinni ottaman
helsinkiläisen koululaisen (keski-ikä tytöillä 17 ja pojilla 17,5 vuotta) menestymistä 20 vuotta
myöhemmin, todettiin, että joukosta 70 voidaan luokitella huonosti menestyneiden joukkoon. Tämä
määriteltiin siten, että osajoukkoon kuuluvat olivat jatkaneet rikollista toimintaa tai joutuneet vankilaan
(40), joutuneet psykiatriseen hoitoon (31) tai kuolleet (19). Koko joukon kuolinriski oli 4,5 kertaa
suurempi kuin samanikäisillä naisilla ja 4,3 kertaa suurempi kuin samanikäisillä miehillä. Erityisesti

47 See Chapter 10.1. (prevention of infectious diseases).
48 tutkimusaineiston muodosti 87 nuorta (ikäkeskiarvo 15,5 vuotta) vajaan vuoden ajalta vuosina 1997 - 1998. Tutkimuksen
verrokkiaineistona tutkittiin läheisen kaupungin kolmella eri yläasteella opiskelevia nuoria (48) vuoden 1998 aikana.
Strukturoidun psykiatrisen haastattelun diagnostinen arvio tehtiin SCID-haastattelulla ja tutkiusdiagnoosit asetettiin DSM-IV luokituksen mukaan.
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omaisuusrikokset varhaisnuoruudessa sekä huumeiden pistoskäyttö näyttivät antavan positiivisen
ennusteen tuleville vankeusrangaistuksille, psykiatriseen sairaanhoitoon joutumiselle tai ennenaikaiselle
kuolemalle. (Turpeinen, P. 2001)

4.2 Huumausainerikokset ja huumausaineisiin liittyvät rikokset
Suomessa rikoslaki kieltää mm. huumausaineiden laittoman käytön, hallussapidon, oston, myynnin,
valmistamisen, levityksen ja maahantuonnin. Valvontaverkosto tavoittaa useimmin huumausainerikoksia
tekeviä heidän sosiaalisen elämäntilanteensa perusteella: erityisen helposti kontrollin kohteeksi joutuvat
huumausaineiden ongelmakäyttäjät, syrjäytyneet ja taparikolliset. Huumausaineiden satunnais- tai
kokeilukäyttö tulee harvoin poliisin tietoon.
4.2.1. Huumausainerikokset
Huumausainerikosten määrä on lisääntynyt tasaisesti vuodesta 1996 vuoteen 2001 (taulukko 10). Poliisin
huumausainestrategian mukainen voimavarojen kohdentaminen erityisesti huumausaineita paljastavaan
valvontatyöhön sekä poliisin tehostettu huumausainetorjuntakoulutus on lisännyt osaltaan ilmitulleiden
huumausainerikosten määrää.
Taulukko 10.
Poliisin ja tullin tietoon tulleet huumausainerikosilmoitukset vuosina 1995 - 2002

Huumausainerikokset yhteensä
Huumausainerikos
Huumausaineiden käyttörikos
Törkeä huumausainerikos
Huumausainerikoksen valmistelu ja edistäminen

1995
9052
8654

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002*
7868 8323 9461 11647 13445 14869 13857
7132 7781 8910 10701 12687 12092 5821
1899 7240
390
728 529 539
958
741
859
760
8
8
13
12
15
17
19
36
* = ennakkotieto vuodelta 2002

Huumausainerikosilmoituksissa suurimman määrän ovat muodostaneet tilastoissa (ei lainsäädännössä
ennen vuotta 2001) eritellyt ns. käyttörikokset (käyttö, hallussapito ja osto). Keskusrikospoliisin tilastojen
mukaan näiden osuus oli vuosina 1990 - 1998 lähes 80 % ilmoituksista, mutta vuosina 1999 - 2000 enää
kaksi kolmesta rikosilmoituksesta liittyi käyttörikoksiin (KRP:n tiedote 3.5.2001; Kinnunen, A. 2001).
Vuoden

2001

lainsäädäntöuudistuksen

jälkeen,

jolloin

käyttörikos

otettiin

erikseen

mukaan

lainsäädäntöön, ja tilastointikäytännöissä tapahtuneiden muutosten vuoksi edellistä arviota tilastollisesti
määriteltyjen käyttörikosten määrästä ei ole enää mahdollista saada vertailukelpoisessa muodossa.49

49 Käyttörikoksen soveltamisalasta, ks. luku 1.3; Yksi rikoksen törkeyttä määrittävä tekijä on huumausaineen laatu ja määrä.
Tuomioistuinkäytännöt vaihtelevat kuitenkin hieman alueittain: esimerkiksi Helsingin käräjäoikeudessa tuomitaan törkeästä
huumausainerikoksesta, jos henkilö on samalla kertaa käsitellyt noin kiloa hasista, 100 grammaa amfetamiinia tai 15 grammaa
heroiinia (Kainulainen, H. ym. 2003).
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Lainvalvontaviranomaisten vuonna 2002 kirjaamien huumausainerikosten määrä putosi 7 % vuoden 2001
luvuista, mutta rikosten määriä koskevia laskelmia tulee tulkita varovaisesti, sillä erityisesti laajojen
rikoskokonaisuuksien kirjaamiskäytännöissä on eroja. Poliisin tietoon tulleitten huumausainerikosten
kokonaismäärän lasku johtunee osin siitä, että poliisi käytti työajastaan noin 12 % edellisvuotista
vähemmän huumausainerikostorjuntaan. Törkeitten huumausainerikosten osuus kaikista viranomaisten
tietoon tulleista huumausainerikoksista vuonna 2002 oli 5,4 %, kun edellisenä vuonna osuus oli 6,1 %.
Törkeitten huumausainerikosten kokonaismäärän laskuun on parin vuoden ajan vaikuttanut se, että
heroiinia ei juuri esiinny huumausainemarkkinoilla. Erityisesti eteläisen Suomen alueella törkeitten
huumausainerikosten määrä on pudonnut sen jälkeen, kun tutkintaan on tullut suuria ja mutkikkaita
rikoskokonaisuuksia, joilla on myös kansainvälisiä ulottuvuuksia ja joiden selvittely sitoo voimavaroja
pitkiksi ajoiksi. Näin törkeiden huumausainerikosten vuosittain tilastoitu määrä riippuu myös vallitsevasta
tutkintatilanteesta. (Hietaniemi, T. 2003)
Vuonna 2002 naisia oli huumausainerikoksista epäillyistä noin 15 % ja törkeistä huumausainerikoksista
epäillyistä noin 14 %. Yli 20 -vuotiaiden osuus oli huumausainerikoksista epäillyistä noin 70 % ja
törkeistä huumausainerikoksista epäillyistä 89 % (CND - Finnish answer to UN ARQ 2002). Kaikista
epäillyistä 42 % oli epäiltynä enintään huumausaineiden käyttörikoksesta (Hietaniemi, T. 2003).
Eteläisen Suomen osalta huumausainerikollisuuden kasvu on jo tasaantunut, mutta tuntuu vielä Itä- ja
Pohjois-Suomessa (kuvio 16). Huumausainerikosten määrä lisääntyi hieman (3 %) Itä-Suomen läänissä
sen sijaan Oulun läänissä poliisin kirjaamien huumausainerikosten määrä nousi 14 %.
Kuvio 16.
Huumausainerikoksia 1000 asukasta kohden alueittain 2001 – 2002*
2001

2002

rikoksia / 1 000 asukasta
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Muu Etelä-Suomi

Länsi-Suomi

Itä-Suomi

Pohjois-Suomi

* = ennakkotieto vuodelta 2002

Huumerikollisuudessa on tapahtunut 1990-lopulla selkeä muutos virolais-venäläisen toimijoiden
osuudessa.

Vuonna 2002 ulkomaalaisten osuus huumausainerikoksista epäillyistä oli vain noin 5

prosenttia, mutta noin 25 %, kun kyseessä olivat törkeät huumausainerikokset. Törkeistä huumausainerikoksista syylliseksi epäillyistä 17 % oli virolaisia ja 5 % venäläisiä. Viron alueella toimiva järjestäytynyt
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rikollisuus toimii kiinteässä yhteistyössä sekä venäläiseen että Venäjän vähemmistökansallisuuksien
järjestäytyneeseen rikollisuuteen ja näiden sidosryhmiin myös Suomessa. (Hietaniemi, T. 2003)
Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan poliisin ja tullin tietoon alkuvuonna 2003 tulleiden
huumausainerikosten määrä näyttää nousseen noin 5 prosenttia edellisvuodesta. Muutoksista suurin
koskee huumausainerikoksen ja huumausainekäyttörikoksen suhdetta: käyttörikosten määrä on kaikista
huumerikoksista 57 prosenttia ja niiden määrä on lisääntynyt 28 prosenttia edellisvuodesta, samaan aikaan
kuin huumausainerikosten määrä on vastaavasti vähentynyt 17 prosenttia. Törkeissä huumausainerikoksissa on noin 5 prosentin nousu edellispuolivuodesta (Poliisin tietoon tullut rikollisuus, 2. neljännes ennakkotiedot 2003).
Poliisi käytti telekuuntelua vuonna 2002 aiempia vuosia enemmän. Telekuuntelun kohteena oli vuonna
2002 kaikkiaan 1557 teleliittymää (621 vuonna 2001). Tuomioistuimet myönsivät poliisille ja tullille
yhteensä 1253 (787) telekuuntelulupaa. Telekuuntelun lisääntyminen ei kuitenkaan johdu siitä, että
rikollisuustilanne olisi muuttunut. Poliisin tietoon tulleet törkeät huumausainerikokset tai muutkaan
telekuuntelun mahdollistavat rikokset eivät oleellisesti lisääntyneet edellisvuodesta. Rikoksista epäillyt
vaihtavat teleliittymiä usein, minkä vuoksi poliisi joutui hakemaan uusia telekuuntelu- ja
televalvontalupia. Telekuuntelua käytettiin pääasiassa törkeiden huumausainerikosten selvittämisessä.
Televalvontalupia tuomioistuimet myönsivät poliisille 1 676 (1 469). Televalvonnalla tarkoitetaan salassa
pidettävien tunnistamistietojen hankkimista televiesteistä. (Sisäasiainministeriön tiedote 24.4.2003)
Peitetoiminnan ja valeoston käytön rikostutkinnassa mahdollistava poliisilain muutos tuli voimaan
1.3.2001. Lainmuutoksen nojalla sisäasiainministeriö antoi asetuksen peitetoiminnan ja valeoston
järjestämisestä sekä valvonnasta. Vuonna 2001 peitetoimintaa ei vielä käytetty. Poliisi teki yhden
valeoston vuoden 2001 aikana.
Peitetoimintaa käytettiin vuonna 2002 törkeiden huumausainerikosten paljastamisessa ja selvittämisessä
myös hyvin rajalliseen määrään rikoksesta epäiltyjä. Valeostojen käyttämisestä tehtiin toistakymmentä
päätöstä, joista vain osa johti valeosto-operaatioon. Osassa tapauksista valeostoista luovuttiin esitutkinnassa tapahtuneiden muutosten vuoksi. (Sisäasiainministeriön tiedote 10.4.2003)
Keskusrikospoliisin rahanpesun selvittelykeskus sai viime vuonna vähän yli 2700 ilmoitusta epäilyttävistä
liiketoimista.

Määrä

pysyi

vuotta

edeltävällä

tasolla.

Valtaosa

rahanpesuilmoituksista

tulee

valuutanvaihtoyhtiöistä, viime vuonna 65 %. Selvittelykeskus siirsi viime vuonna esitutkintaan 114
tapausta (133 tapausta vuonna 2001), joista 13 % (30 % vuonna 2001) koski huumausainerikoksia.
(Keskusrikospoliisin tiedote 27.2.2003).
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4.2.2. Huumausainetuomiot
Vuonna 2002 (2001) syyksi luettuja huumausainetuomioita (taulukko 11) oli alioikeuksissa kaikkiaan 8581
(9372). Näistä tuomioista 7388 (6415) oli sellaisia, jossa huumausainerikos oli tuomion päärikos. Vuonna
2001 huumausainelaki muuttui kuitenkin siten, että huumausaineiden käyttörikoksesta on mahdollisuus antaa
myös rangaistusmääräyksenä sakkoa. Rangaistusmääräyksiä kirjattiin vuonna 2002 (2001) kaikkiaan 3103
(297). (Oikeustilastollinen vuosikirja 2002; Niskanen, T. 2003).
Taulukko 11.
Huumausainerikokset ja -tuomiot vuosina 1995 - 2002
Poliisin tietoon tulleet huumausainerikokset
Syyksi luetut huumausainerikokset alioikeuksissa
Huumausainetuomio päärikoksena

1995 1996 1997
9052 7868 8323
4540 5158 5606
2354 2877 3082

1998 1999 2000 2001 2002*
9461 11647 13445 14869 13857
5912 6827 8340 9372
8581
3985 4551 5812 6415
7388

* = ennakkotieto vuodelta 2002

Vuonna 2001 tuomioista 72 % oli sakkotuomioita, 17 % ehdottomia ja 9 % ehdollisia rangaistuksia.
Huumausainerikoksista annettujen vankeustuomioiden keskipituus vuonna 2001 oli 4,0 kuukautta ja törkeiden
huumausainerikostenkeskipituus 37,0 kuukautta.50 Vuonna 2001 jätettiin 155 huumausainerikokseen
syyllistynyttä (2,5 %) tuomitsematta rangaistukseen. Sen sijaan syyttäjät ovat soveltaneet toimenpiteistä
luopumissäännöksiä selvästi tuomioistuimia määrätietoisemmin.51 Vuonna 2001 syyttämättäjättämispäätöksiä tehtiin kaikkiaan 2013. Syyttämättäjättämispäätösten osalta keskeiset perusteet olivat näytön
puute sekä rikoksen vähäisyys ja konkurrenssiperiaate. (Oikeustilastollinen vuosikirja 2002)
Vuonna 2001 valmistui tutkimus, jossa Tilastokeskuksen rekisteritietojen pohjalta tarkasteltiin kaikkia
vuosina 1977 - 1996 huumausainerikostuomion saaneita (Kinnunen, A. 2001). Tutkimuksen mukaan
huumausainerikoksista tuomittujen rikosura alkaa varsin nuorena. Huumausainerikoksista tuomitut olivat
syyllistyneet varsin runsaasti muihin rikoksiin, erityisesti varkausrikoksiin, kätkentärikoksiin ja
ajoneuvojen luvattomiin käyttöihin. Määrällisesti huumausainerikoksia tehdään runsaasti vasta hieman yli
20-vuotiaana, jolloin puolestaan varkausrikosten määrä on jo yleisesti laskussa. Kun huumausainerikoksista tuomittujen rikosuraa verrattiin sellaisen rikostuomion saaneiden rikosuraan, joilla ei ole yhtään
huumausainerikostuomiota, huumausainerikoksia tehneiden rikosaktiivisuus näyttää säilyvän pitempään
korkealla tasolla. Tämä saattaa viitata huumeiden käytön rikoksentekoa ylläpitävään vaikutukseen.
Toisaalta huumausainerikostuomion saaneiden korkea rikosaktiivisuus saattaa selittyä irrallisuudella

50 Vankeustuomion keskipituutta laskettaessa on huomattava, että vaikka huumausainerikos on tuomion päärikos, tuomiossa
mukaan luettuna saattaa olla myös toisia (huumausaine)rikoksia. Näin luvut kuvaavat itse asiassa huumausainerikollisille
annettujen tuomioiden pituutta enemmänkin kuin huumausainerikoksesta saatujen tuomioiden pituutta. Kuitenkaan tämän
määritelmän mukaiset tulokset eivät ratkaisevasti poikkea tuomioiden pituuksista laskettuna tuomioista, jossa mukaan luetaan
vain yksi rikos. Toisaalta näiden rikosten osuus kaikista huumausainerikoksista on vajaa kolmannes. (ks. Syytetyt ja tuomitut
2000)
51 Näistä säädellään Rikoslain 3:5 §:ssä ja 50:7 §:ssä sekä laissa oikeudenkäynnistä rikosasioissa 1:7-8 §
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yhteiskunnasta. Runsaasti rikoksia tekevien alakulttuuriin kuuluu huumeiden käyttö, ja tämä on
voimakkaan yhteiskunnallisen kontrollin kohteena.
Vuonna 2003 lähes joka viides vanki istui tuomiotaan huumausainerikoksesta (kuvio 17).
Huumausainerikoksista rangaistaan myös keskimääräistä kovemmin: kun koko vankipopulaatiosta yli
kahden vuoden pituisia rangaistuksia kärsii noin puolet, huumausainevankien osalta yli kahden vuoden
tuomioita istuu kaksi kolmesta. Huomionarvoista on, että noin 40 prosentilla vangeista on ainakin yksi
tuomio huumausainerikoksista, jos arviossa lasketaan mukaan myös huumaantuneena ajo tieliikenteessä.
Noin neljännes naisvangeista on saanut tuomionsa sotkeutumisesta huumerikoksiin. Vankilassa on
huumausainerikoksista tuomittuja erityisesti Etelä-Suomen vankiloissa.52

%-osuus vankipopulaatiosta

Kuvio 17.
Huumausainerikos päärikoksena istuvien vankien osuus vankilalaskennassa vuosittain 1995-2003
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Rikosseuraamusvirasto asetti vuonna 2002 työryhmän selvittämään vankien terveydenhuollon
kehittämistarpeita. Työryhmän mukaan sairauden asteinen huumausaineiden käyttö tai huumeriippuvuus
oli 46 prosentilla vangeista. Vähintään neljäsosalla vangeista oli terveydenhuoltoasiakirjoihin kirjattu
merkintä C-hepatiittitartunnasta ja yhdellä prosentilla HIV-tartunnasta. (Rikosseuraamusviraston
vuosikertomus 2002).
4.2.3. Huumeet tieliikenteessä
Huumausaineiden esiintyvyyttä liikenteessä voidaan arvioida laillisuusvalvonnan tilastoin. Vuonna 2002
rattijuoppojen määrä liikennevirrassa kasvoi niin, että 18 kuljettajaa 10 000 kohti syyllistyi
rattijuopumukseen, kun määrä vielä vuonna 2001 oli 14 kuljettajaa. Vuonna 2002 liikenteelle haitalliset
lääkeaineet ja huumeet tutkittiin 1850 (1844 vuonna 2001) kuljettajalta (kuvio 18). Näistä huumausaine52 Vuoteen 1997 asti tulokset viittaavat 1.10. tilanteeseen kaikissa vankiloissa, jolloin suoritettiin vankilukua koskeva
laskenta. Vuodesta 1998 lähtien laskenta on suoritettu 1.5. Vuoden 2002 laskennan mukaan vankeja vankeinhoidon laitoksissa
oli kaikkiaan 3441, joista naisia 213. Huumerikoksesta päärikoksena tuomittuja vankeusvankeja oli 498 ja lisäksi vankilassa oli
111 tutkinta-vankia, joilla huumerikos oli päärikoksena. Loput vankeinhoidossa olevat ovat ns. sakon muuntorangaistusta
suorittavia vankeja.
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tai lääkeainelöydöksiä tehtiin 1663 (1562) tapauksessa, joista 967 (1044) tapauksessa tutkittavalta
löydettiin huumausainelöydös. (Poliisin vuosikertomus 2002).53 Ainelöydökset jakautuivat siten, että
amfetamiinilöydöksiä oli vuonna 2002 (2001) yhteensä 644 (706), kannabislöydöksiä 584 (737) ja
opiaattilöydöksiä 116 (173).54 .

Kuvio 18.
Huumausainelöydökset tieliikenteessä huumaantuneina ajamisesta epäillyiltä 1995-2002
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4.3. Huumeiden käytön sosiaaliset ja taloudelliset kustannukset
Huumausaineiden ongelmakäyttö vahingoittaa sekä niitä käyttäviä yksilöitä että yhteiskuntaa. Huumausaineiden ongelmakäyttö lisää yksilöiden sairastavuutta ja sosiaalista syrjäytymistä. Huumausaineiden
ongelmakäyttäjää voi kohdata viime kädessä ennenaikainen kuolema. Yhteiskunnallisten kustannusten
osalta hoitokustannusten lisäksi merkittäviä ovat huumausaineiden valvonnasta aiheutuneet kustannukset
ja huumausaineisiin liittyvän rikollisuuden kustannukset.
Vuoden 2001 (2000) tilannetta koskevissa ennakkotiedoissa huumausaineiden ja lääkeaineiden
ongelmakäytöstä arvioitiin aiheutuneen välittömiä yhteiskunnallisia kustannuksia 138 (124) miljoonasta
204 (189) miljoonaan euroon (Hein, R. 2003).55 Merkittävin kustannusten kasvuerä edellisvuoteen nähden
kohdistui arvioituihin ehkäisevän työn ja tutkimuksen kustannuksiin (taulukko 12)..

53 Kaikkiaan liikennejuopumustapauksia oli 23 033 vuonna 2003 (Päihdetilastollinen vuosikirja 2003). Ks. myös
http://www.poliisi.fi
54 Kansanterveyslaitoksen huumelaboratorio, 2002; Ks. myös Niemi Hannu, 1999.
55 Vrt myös kappale 1.5.
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Taulukko 12.
Huumaus- ja lääkeaineiden aiheuttamat haittakustannukset (miljoonaa Euroa) Suomessa 2001
Minimi
Valvonta- ja rikoskontrolli
- poliisi ja pelastustoimi
- oikeus- ja vankeinhoito
Omaisuusvahingot
Sosiaalihuollon kulut
- päihdehuolto
- toimeentulotuki, lastensuojelu
Terveys- ja eläkemenot
- huume- ja lääkesairauksien vuodehoito
- avo- ja kotisairaanhoito
- sairauspäivärahat
- työkyvyttömyyseläkkeet
Tutkimus ja ehkäisevä työ
Yhteensä

Maksimi
41
13
28
19
45
27
18
22
11
7
2
2
11
138

54
25
29
42
50
27
23
44
23
10
3
8
14
204

Välittömien kustannusten lisäksi huumausaineiden ja lääkeaineiden ongelmakäytöstä aiheutuu runsaasti
välillisiä kustannuksia tuotantomenetyksinä jne. Ongelmakäyttö aiheuttaa tehottomuutta koulutyössä,
opiskelussa ja ansiotyössä. Ongelmakäytöstä aiheutuu myös sosiaalisia haittoja, kuten perheiden
hajoamisia. Ennenaikaisille kuolemillekin on käytössä laskennallinen arvo. Arvioitaessa kaikkien
huumeiden aiheuttamien välillisten kustannusten suuruutta vaihteluväli on 300 – 650 miljoonaa euroa.

5. HUUMAUSAINEMARKKINAT

5.1 Huumausaineiden tarjonta ja saatavuus
Huumausaineiden tarjontaa ja saatavuutta tarkastellaan tässä huumausaineiden laittoman tuonnin ja
yksilöihin kohdentuneen huumausaineiden henkilökohtaisen tarjonnan avulla.
Amfetamiinia ja ekstaasia valmistetaan suurimittaisesti Virossa erityisesti Suomen ja muiden
pohjoismaiden markkinoille. Virosta ja Venäjältä johdetuilla organisoiduilla rikollisryhmillä on vahva
asema myös maantieteellisesti laajamittaisessa hasiksen salakuljetuksessa Marokosta Espanjan sekä
Pohjoismaiden tai Baltian kautta Suomeen. Kokaiinia on tavattu Suomessa pieniä eriä yleensä muiden
huumausaineiden yhteydessä maahantuonti- ja tukkutason tekijöiltä. (Hietaniemi, T. 2003)
Suurin osa Suomen markkinoilla esiintyneestä heroiinista on peräisin Afganistanista ja on tuotu maahan
joko Viron kautta tai suoraan itärajan yli Venäjältä. Heroiinin tarjonta lähes tyrehtyi Afganistanin kriisin
seurauksena Suomessa kesällä 2001 niin, että sitä tavattiin loppuvuodesta 2002 enää vain muutaman
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kerran kuukaudessa Etelä-Suomessa. Markkinoilla tavatun heroiinin pitoisuudet ovat olleet erittäin
alhaisia, suurimpienkin takavarikkojen kohdalla alle 10 %.
Heroiinin tarjonnan vähentyminen vuonna 2001 heijastui selvästi heroinistien korvaushoidossa käytetyn
Subutex-lääkkeen (buprenorfiini) leviämisenä laittomaan katukauppaan ja suonensisäiseen käyttöön.
Subutexia on tuotu Suomeen pääasiassa Ranskasta, mutta sen salakuljetuksessa on esiintynyt myös
yhteyksiä Viroon. Subutexia tuotaneen maahan pääasiassa käyttäjien omien verkostojen voimin,
nyttemmin myös Viron kautta. Heroiinin tarjonnan väheneminen on Suomen lähialueilla johtanut
synteettisten opiaattien (3-metyylifentanyyli) tarjonnan lisääntymiseen, mutta Suomen markkinoilla
aineita ei juuri ole tavattu.
Heroiinin katoaminen markkinoilta lienee osaltaan vaikuttanut myös apteekkeihin ja muihin lääkkeiden
varastointiin käytettyihin tiloihin kohdistuneiden murtojen määrään, joka kolminkertaistui vuodesta 2000
vuoteen 2001. Vuonna 2001 murtoja tehtiin 118 ja vuonna 2002 hieman vähemmän, 109 murtoa.
Huumausaineiden tarjontaa ja saatavuutta voidaan tarkastella myös kansalaisten henkilökohtaisesti
kohtaaman huumausainetarjonnan näkökulmasta. Vuosina 1993 - 2003 on 12 - 18-vuotiailta nuorilta
kyselty huumeiden tarjontaa osana nuorten terveystapatutkimusta (kuviot 19a ja 19b) ja samaa on kyselty
vuosina 1997 – 2002 aikuisväestöltä terveyteen vaikuttavien elintapojen seurantatutkimuksessa (kuviot
19c ja 19d). Samalla on kysytty kenelle on tarjottu huumeita joko ilmaiseksi tai ostettavaksi viimeksi
kuluneen vuoden aikana. Tulosten perusteella huumeiden tarjoamisen lisääntyminen miehille on
pysähtynyt tai vähentynyt vuosina 2002 - 2003 lukuun ottamatta 25 - 34 -vuotiaita miehiä, joiden osalta
tarjonnassa on havaittavissa lievää nousua. (Rimpelä, A. ym. 2003; Jallinoja, P. ym. 2002)56
Kuvio 19a
Huumeiden tarjonta (%) pojille vuoden aikana

kuvio 19b
Huumeiden tarjonta (%) tytöille vuoden aikana
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56 Kyselyjen otostiedoista tarkemmin luvussa 1.4 ja 2.2.
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Kuvio 19c
Kuvio 19d
Huumeiden tarjonta (%) miehille vuoden aikana Huumeiden tarjonta naisille (%) vuoden aikana
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Vuoden 2002 kyselyssä 94 % suomalaisista 15-64 -vuotiaista aikuisista ilmoitti, ettei heille ollut viimeksi
kuluneen vuoden aikana tarjottu huumeita. Huumetarjonnan kohteeksi joutuneista 80 prosentille tarjonta
oli joskus ollut ilmaista. Keskimääräistä yleisempää huumeiden tarjonta on ollut esimerkiksi
pääkaupunkiseudulla tai muissa isoissa kaupungeissa asuville 15-24 -vuotiaille miehille ja naisille, joista
joka neljäs oli kohdannut huumetarjontaa viimeisen vuoden aikana. Tarkemmassa tarkastelussa ilmeni
vielä, että huumeiden tarjonta on yleisintä alle 20-vuotiaiden ryhmässä. (Jallinoja, P. ym. 2003) Nuorten
14-18 -vuotiaiden osalta merkittävin muutos oli, että kun 1990-luvun alussa huumeita olivat tarjonneet
vieraat henkilöt huomattavasti useammin kuin tuttavat, valtaosa tarjonnasta tuli 2000-luvun vaihtuessa
ystäviltä tai tuttavilta. (Rimpelä, A. 2003)
Nuorten, 15-16 -vuotiaiden rikoskäyttäytymistä koskevan kyselytutkimuksen mukaan huumeita oli käyttänyt
vuoden 2001 (1998) aikana noin 8,5 % (7 %) nuorista.57 Kaikista vuoden aikana marihuanaa tai hasista
käyttäneistä 8,5 % (4 %) oli rahoittanut käyttöään laittomin keinoin. Runsas kannabishuumeiden käyttö
näyttää verrattain usein liittyvän myös laittomiin tapoihin hankkia huumeita. Vastauksista ilmeni lisäksi, että
mitä useammin henkilö on vuoden aikana käyttänyt huumetta, sitä todennäköisemmin hän on siitä myös
joutunut maksamaan. Myös varhainen huumeiden käytön aloittamisikä vähensi ilmaista huumeiden tarjontaa.
Vaikka huumemarkkinoiden ja -kulttuurin piiriin tuleminen johtaa siihen, että joutuu useammin maksamaan
huumeestaan, myös maksettu hinta laskee, kun markkinat tulevat tutummiksi. (Kivivuori, J. 1999; 2002)
5.2. Huumausainetakavarikot
Vuoden

2001

huumausainetakavarikkojen

määrän

voimakkaan

lisäyksen

jälkeen

useimpien

huumausaineiden takavarikkojen kilomäärät (taulukko 13) ja takavarikkojen lukumäärät (taulukko 14)
vähenivät Suomessa vuonna 2002 verrattuna edellisvuoteen. Suomessa suosituimpien huumausaineiden,
hasiksen ja amfetamiinin takavarikkojen kilomäärät vähenivät noin 15 prosenttia. Takavarikoitujen
57 Tutkimuksen otoskoko oli 4 500 peruskoulujen 9. luokkalaista ja vastausprosentti 88 %.
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ekstaasipillereiden määrä väheni lähes puolella ja heroiinin määrä yli puolella. Myös takavarikoidun
buprenorfiinin, eli Subutex-pillerien määrä väheni yli puolella, vaikka takavarikkojen lukumäärässä ei
tapahtunut suurta muutosta.
Taulukko 13.
Poliisin ja tullin vuosina 1995 - 2002 takavarikoiduiksi kirjaamat huumausaine-erät (kg) 58
1995
1996 1997
1998
1999
2000
2001
2002
Hasis
147,51
99,44 197,66 160,97 492,32 196,54 589,6 482,3
Marihuana
4,27
3,51 12,15
8,01
18,17 13,82
16,1
32
Amfetamiinit
20,12
22,14 22,2
24,78
71,26 79.56 137,3 129,2
Kokaiini
0,07
0,07
0,12
1,99
1,7
38.58
6,5
0,4
Khat*
68,11
264,5 249,01 103,94 374,1 348,41 664.5 1039,4
Heroiini
16,12
6,45
2,4
1,97
2,88
6,03
7,5
3,1
Subutex (pillereitä)
225
1175
2900 12950 38200 18 700
Ekstaasi (pillereitä)
3750
1011 3062
3320
17665 87393 81228 45 065
LSD (pillereitä)
500
41
323
301
50
2355
1026
4679
* = Khat poikkeaa muista huumeista siinä, ettei sen käyttöä ole kriminalisoitu kaikkialla EU:ssa.

Taulukko 14.
Poliisin ja tullin kirjaamien huumausaineiden takavarikkojen lukumäärät vuosina 1995 - 2002
Hasis
Marihuana
Amfetamiinit
Kokaiini
Heroiini
Subutex
Ekstaasi
LSD

1995
1235
696
82
-

1996
1312
972
15
145
52
14

1997
1686
385
1352
16
153
74
14

1998
1997
382
1641
24
210
57
-

1999
2259
463
1956
49
342
159
15

2000
2482
663
2369
40
437
393
34

2001
4011
1223
3778
55
558
727
465
14

2002
3012
1275
3399
45
145
741
329
10

Matkustaja- ja tavaraliikenne Venäjän, Viron ja Suomen välillä on runsasta, mutta mahdollisuudet
liikenteen tarkastamiseen ovat rajoitetut. Riskialttiina ja harrastelijamaisina pidetyistä yksittäisistä
kuriireista on siirrytty hyvin ammattimaiseen organisoituun salakuljetukseen ja tavattujen suurimpien
kuljetuserien koko on kasvanut selvästi. Vuoden 2002 suurin takavarikoitu hasiserä oli 80 kiloa ja vuonna
2001 suurin hasiserä oli kooltaan noin 150 kiloa Vähintään 10 kilon hasistakavarikkoja tehtiin vuoden
aikana 14. Virosta johdetulla organisoidulla rikollisuudella on vahva asema Suomen. huumeiden
maahantuonnin ja valmistuksen lisäksi myös tukkukaupassa ja levityksessä. (Hietaniemi, T. 2002; 2003)
Uusia synteettisiä huumausaineita Suomessa esiintyi edelleenkin hyvin vähän. Myöskään Venäjällä
suosittuja fentanyylejä ei ole juuri tullut esiin takavarikoissa. Vuoden 2002 aikana kuitenkin
takavarikoitiin yksi huomattava tukkuerä 3-metyylifentanyyliä, joka on mm. Krokodil-nimellä Venäjällä
tunnettu erittäin vahva superhuume. (Hietaniemi, T 2002)
58 Huumausainetakavarikkojen kilomäärät saattavat vaihdella satunnaisesti voimakkaasti: esimerkiksi vuonna 2000 lähes koko
takavarikoitu kokaiinimäärä löytyi Suomessa vierailulla olevasta loistoristeilijästä. Keskusrikospoliisin huumetietopalvelun
vuoden 1999-2002 vuositilastot.
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5.3. Huumausaineiden hinta ja laatu
Suomessa huumausaineiden hintataso on melko korkea. Useimpien aineiden hinta on moninkertainen
verrattuna esimerkiksi Hollannin hintatasoon. Keskusrikospoliisin tilastojen mukaan vuonna 2002
hasiksen katuhinnan arvioitiin olevan 8,0 - 12,0 euroa grammalta, amfetamiinien keskimäärin 15,0 - 35,0
euroa grammalta, ekstaasin 12 – 20 euroa tabletilta, valkoisen heroiinin 150 – 250 euroa grammalta,
buprenorfiinin 50 - 70 euroa tabletilta sekä kokaiinin 70 - 170 euroa grammalta. (CND – Finnish answer to
UN ARQ 2002 - Part III)
Huumausaineiden puhtauden mittauksia tehdään Suomessa rikos- ja tullilaboratorioissa säännöllisesti
amfetamiini- ja heroiinieristä. Pieniä kannabiseriä ei tarvitse lähettää laboratoriotesteihin, jos syylliseksi
epäilty on tunnustanut eikä aineen laadusta ole epäselvyyttä. Katukaupassa huumausaineiden laatu
vaihtelee huomattavasti. Amfetamiinien vuosittaiset keskiarvopitoisuudet ovat vaihdelleet 50 prosentin
molemmin puolin, heroiinin osalta 33 – 50 prosentin välillä. Vuonna 2002 katukaupassa takavarikoidun
(alle 50 gramman erät) amfetamiinin keskimääräinen pitoisuus oli 40 % ja heroiinin 8 %. Varsinkin
heroiinin pitoisuudet ovat laskeneet huomattavasti vuoden 2000 jälkeen (Kainulainen, H. ym. 2003)

6. AINEKOHTAINEN KEHITYS

6.1 Kannabis
Vuoden 2002 tietojen mukaan kannabista joskus elämänsä aikana kokeilleita on ikäluokassa 15-64 -vuotiaat
12,8 %, miehiä 14,2 % ja naisia 11,4 %. Vuoden aikana kannabista kokeilleiden osuus on 2,9 %, miehillä 3,4
% ja naisilla 2,3 %. Näistä lähes kolme neljästä kuului alle 25-vuotiaiden ikäluokkaan. Viimeisen kuukauden
aikana kannabista kokeilleiden osuus oli 1,1 %. Jälkimmäisen luvun perusteella on mahdollista määritellä
"säännöllisten kannabiksen käyttäjien" määrän maksimiarvioksi noin 40 000 henkilöä. Kannabiksen käyttö ja
kokeilu on yleistynyt 1990-luvun puolesta välistä aikuisten ja lasten osalta noin 50 prosenttia. Sen sijaan
säännöllisen käytön kasvun arvioidaan kuitenkin tasaantuneen 2000-luvun alkuvuosilla.59

59 Vrt. luvut 2.2.1 ja 2.2.2.
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Vastaavasti

kannabishaitat

(kannabistakavarikkojen

lukumäärä,

kannabiksen

vaikutuksen

alaisena

tieliikenteessä ajaminen, kannabikseen liittyvät sairaudet ja kannabislöydökset kuolemantapauksissa)60 ovat
kehittyneet 1990-luvun puolesta välistä asti alla olevan kuvion 20 mukaisesti (vuosi 1995 = 100).

Kuvio 20.
Kannabiksen käyttöön liittyvien haittojen määrän kehityssuunnat 1995 - 2002 (1995 = 100)
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6.2 Synteettiset huumausaineet (amfetamiini, ekstaasi, LSD)
Vuoden 2002 väestökyselyn mukaan joskus amfetamiinia käyttäneiden osuus 15 - 64 -vuotiaista oli noin 2,2
%, miehillä 2,6 % ja naisilla 1,7 %. Viimeisen vuoden osalta arvio oli 0,5 %. Vuoden 1999 tietojen mukaan
amfetamiinin (ongelma)käyttäjiä olisi Suomessa vuonna 1999 ollut ikäluokassa 15 - 64-vuotiaat arviolta 0,24
- 0,36 prosenttia vastaavasta ikäluokasta, eli 8 300 - 12 400 henkilöä. Arvion perusteella naisten osuus olisi
noin 15 - 25 % amfetamiinien ongelmakäyttäjistä, ja hieman yli puolet ongelmakäyttäjistä olisi 25–vuotiaita
tai nuorempia.61 Ekstaasia joskus käyttäneiden 15- 64 -vuotiaiden osuus oli 1,4 %, miehillä 2 % ja naisilla 0,7
%, ja LSD:tä käyttäneiden osuus 0,8 %, miehillä 1,2 % naisilla 0,4 %. Näiden aineiden ongelmakäyttäjien
määrästä ei ole vastaavaa arviota.
Amfetamiiniin liittyvät haitat ovat 1995 - 2002 kehittyneet alla olevan kuvion 21 mukaisesti (vuosi 1995 =
100).62 Ekstaasin ja LSD:n osalta ei ole olemassa vastaavan kaltaisia vertailukelpoisia aikasarjoja kuin
takavarikkojen osalta, mutta viitteitä aineiden käytöstä näkyy erityisesti huumehoitotilastoista.
60 Indikaattorit aineiden haitoista on jokaisen aineen osalta muodostettu erikseen raportin ainekohtaisista tiedoista: kuolemat
(luku 3.2, kuvio 10), sairaudet (luku 3.4, kuvio 15, liikennepäihtymykset (luku 4.2.3, kuvio 20) ja takavarikot (luku 5.2, taulukko
15). Aikasarjan alkupisteessä, vuonna 1995, indikaattorit saavat seuraavat arvot: kannabikseen liittyviä kuolemantapauksia
löydettiin 37, sairauksia 174 hoitojaksoa, liikennepäihtymystapauksia 259 ja (hasis)takavarikkoja 1235.
61 Vrt. luku 2.3.
62 Vrt. alaviite 60. Aikasarjan alkupisteessä, vuonna 1995, indikaattorit saavat seuraavat arvot: amfetamiiniin liittyviä
kuolemantapauksia löydettiin 19, (stimulantteihin liittyviä) sairauksia 327, liikennepäihtymystapauksia 201 ja takavarikkoja 696 .
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Kuvio 21.
Amfetamiinien käyttöön liittyvien haittojen määrän kehityssuunnat 1995 - 2002 (1995 = 100)
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6.3. Opiaatit / Heroiini ja Buprenorfiini
Vuoden 2002 väestökyselyn mukaan joskus opiaatteja käyttäneiden osuus 15-64-vuotiaiden ikäluokassa oli
0,5%, miehillä 0,7 % ja naisilla 0,4 %. Viimeisen vuoden aikana käyttäneitä oli 0,1 %. Vuoden 1999 tietojen
perusteella opiaattien (ongelma)käyttäjiä olisi Suomessa vuonna 1999 ollut ikäluokassa 15 - 64-vuotiaat
arviolta 0,07 - 0,01 prosenttia vastaavasta ikäluokasta, eli 2 500 - 3 300 henkilöä. Arvion perusteella naisten
osuus olisi noin 20 - 30 % opiaattien käyttäjistä ja hieman vajaa puolet käyttäjäkunnasta olisi 25-vuotiaita tai
nuorempia.63 Opiaattiryhmän sisällä (ongelma)käyttö on ollut aina 1990-luvun loppuun asti ensisijassa
heroiinin käyttöä, mutta 2000-luvun alussa buprenorfiini tullut voimakkaasti esiin ja osin korvannut heroiinin
käyttöä.
Kuten opiaattien (ongelma)käytön osalta, myös opiaattihaittojen osalta ainejakauma ryhmän sisällä näyttäisi
muuttuneen tultaessa 2000-luvulle: takavarikkojen lukumäärän osalta buprenorfiinitakavarikkoja on tällä
hetkellä enemmän kuin heroiinitakavarikkoja ja myös hoitoon hakeutumisen osalta buprenorfiini on ohittanut
selvästi heroiinin hoitoon hakeutumisen ensisijaisena ongelmapäihteenä opiaattiryhmän sisällä. Heroiiniin
liittyvien kuolemien määrä on vähentynyt voimakkaasti ja myös muutama buprenorfiiniin liittyvä
kuolemantapaus on tullut ilmi vuoden sisällä. Kuviossa 22 kuvataan opiaatteihin (ensisijassa heroiiniin)
liittyvien haittojen kehitystä vuosina 1995 - 2002, mutta aikasarjan vertailukelpoisuuden säilyttämiseksi ja
tilastointikäytäntöjen muutosten vuoksi kuviossa eivät tule esiin buprenorfiinin käytön lisääntymisen
vaikutukset vuosina 2001 ja 2002 - varsinkaan takavarikkojen osalta (vuosi 1995 = 100).64

63 Vrt. luku 2.3.
64 Vrt. alaviite 83. Aikasarjan alkupisteessä, vuonna 1993, indikaattorit saavat seuraavat arvot: opiaatteihin liittyviä
kuolemantapauksia löydettiin 39, sairauksia 226, liikennepäihtymystapauksia 28 ja (heroiini) takavarikkoja 82.
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Kuvio 22

Opiaattien käyttöön liittyvien haittojen määrän kehittymissuunnat 1995 - 2002 (1995 = 100)
900
800
takavarikot (heroiini)

700
600

liikennepäihtymys

500

sairaudet

400
300

ainelöydökset
kuolemantapauksissa

200
100
0
1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002*

* = ennakkotiedot

6.4. Kokaiini
Vuoden 2002 tietojen mukaan 15 - 64-vuotiaasta väestöstä 0,7 % oli joskus kokeillut kokaiinia, miehistä 0,9
% ja naisista 0,5 %. Kokaiinin käyttöön liitetään usein ns. "virkistystarkoituksessa" tapahtuva "viihdekäytön"
leima. Tämä selittänee osin, miksi aine ei tule näkyviin (vakavia) haittoja mittaavilla indikaattoreilla. Vain
huumehoitoon hakeutuneiden osalta kokaiinin käyttö on tullut esiin, mutta ei sielläkään ensisijaisena hoitoon
hakeutumisen syynä.

Poliisitilastojen mukaan takavarikkotapausten määrässä ei ole tapahtunut suurta

muutosta viimeisen viiden vuoden aikana, mutta Euroopassa havaitusta kokaiinin tarjonnan lisääntymisestä on
myös merkkejä Suomessa varsinkin Internetin keskustelupalstoilla sekä myös nuorisokulttuuria kartoittaneissa
selvityksissä.

6.5 Aineiden sekakäyttö ja lääkkeiden päihdekäyttö
Suomalaista päihteiden käyttöä ja päihdehaittoja kuvaa aineiden sekakäyttö. Jo nuorten osalta tulokset
osoittavat, että eri päihteiden käyttö kasautuu samoille henkilöille. (Ahlström, S. ym. 1999). Vuoden 1999
ESPAD-koululaistutkimuksessa todettiin, että 15-16 –vuotiaista nuorista rauhoittavia tai unilääkkeitä
kokeilleista sekä muuta laitonta huumetta, kuin kannabista, kokeilleista noin kolme neljäsosaa on kokeillut
myös alkoholin ja pillerien yhteiskäyttöä. Kannabista tai liimoja kokeilleista osuus oli noin puolet.
Päinvastoin taas noin kolmasosa alkoholia ja pillereitä yhdessä kokeilleista tai liimoja tai uni- ja
rauhoittavia lääkkeitä kokeilleista oli kokeillut myös kannabista.
Vuoden 2002 aikana alkanut, uusia huumeilmiöitä kartoittava tutkimus pyrkii hyödyntämään
päihdetyöntekijöille tehtäviä haastatteluja, Internetin keskustelupalstoja ja bilekäyttäjien kanssa käytyjä
keskusteluja. Alustavien tulosten perusteella esiin on noussut tarkoituksellinen useamman aineen
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yhtäaikainen käyttö sekä erilaisten käsikauppa- ja reseptilääkkeiden päihdekäyttö. Käytön tarkoituksena
on tällöin joko saada aikaan tietynlainen päihtymystila tai tehostaa tai pidentää tietyn aineen vaikutusta.
Syynä voi myös olla päihtymyksen laskuvaiheen helpottaminen. Tyypillistä on esimerkiksi ekstaasin
vaikutuksen tehostaminen, mihin ekstaasin ja tiettyjen masennuslääkkeiden vaarallinen yhteiskäyttö
ainakin osittain perustuu. Alkoholin ja kokaiinin sekakäyttö, heroiinin ja stimulantin, kuten amfetamiinin
tai kokaiinin yhteiskäyttö, tai kannabiksen polttaminen muiden päihteiden vaikutuksen alaisena tulivat
esiin tässä tutkimuksessa. Myös lihasrentouttajia, pahoinvointilääkkeitä, neuroleptejä, yskänlääkkeitä ja
ripulilääkkeitä käytetään tai yritetään käyttää päihdetarkoituksessa. On kuitenkin vaikea sanoa, kuinka
yleisiä yksittäiset yhdistelmät ovat, pikemminkin voidaan puhua uudenlaisesta sekakäyttökulttuurista,
jossa kokeillaan hyvin eritapaisia aineyhdistelmiä. (Seppälä. P. 2003)
Tutkimuksen mukaan lääkkeitä sekä muita aineita käytetään myös monenlaisissa kulttuurisissa
yhteyksissä: yksin ja seurassa, kotona ja ulkotiloissa, ravintoloissa ja tanssibileissä. Mielenkiintoinen ilmiö
on viihdekäyttötermin esiintymistapa tämän joukon keskuudessa, jolloin termillä viitataan lähinnä eri
lääkeaineiden väärinkäyttöpotentiaaliin. Tässä ryhmässä viihdekäyttö sekoittuu ongelmakäyttöön ja
osittain myös mielenterveyden hoitoon ja itsehoitoon. Lääkärin määräämistä masennuslääkkeistä
keskustellaan siinä missä ekstaasistakin ja päihteitä ja lääkkeitä käytetään erilaisten ahdistusten ja
masennusoireiden lääkitsemiseen. (Seppälä. P. 2003)
Huumehaittojen osalta sekakäytön asema on keskeinen. Huumehoitotiedonkeruussa lähes kaksi kolmesta
päihdehuollon huumeasiakkaasta oli ilmoittanut huumeongelmaansa liittyvän vähintään kolmen eri päihteen
käytön ja noin 88 prosenttia ainakin kahden päihteen käytön. Huumaus- ja lääkeaineisiin liittyvien sairauksien
osalta moniainekäyttö -diagnoosiin liittyvien hoitojaksojen määrä on lisääntynyt huumediagnoosien kasvua
vastaavalla tavalla.65 Monia ainelöydöksiä ja siis merkkejä moniainekäytöstä löytyy myös huumekuolemien
taustalta - noin kolmasosalla tapauksista.
Lääketieteellisten riskien ohella sosiaalisia riskejä on vaikea paikantaa erityisesti moniainekäyttöön, mutta
yhden mahdollisuuden tähän luovat huumaantuneena tieliikenteessä ajamisesta kiinni joutuneiden
ainelöydökset. Mielenkiintoista on, että juuri moniainekäyttö (laveasti määriteltynä) näyttäisi aiheuttavan
yhä

laajempia

huumeriskejä

tieliikenteessä,

sillä

enää

vajaalla

puolella

kiinnijoutuneista

laboratoriolöydökset koskettavat vain yhtä ainetta.66
Väestökyselyillä on kerätty tietoja myös sekakäyttöön liittyvästä yhdestä keskeisestä ilmiöstä, eli
"lääkeaineiden ei-lääkinnällisestä" (väärin)käytöstä, erityisesti uni- ja rauhoittavien aineiden sekä
kipulääkkeiden osalta. Vuoden 2002 tietojen mukaan 15 - 64 -vuotiaista 7,1 prosenttia, miehistä 6,0 % ja
naisista 8,1 %, oli joskus kokeillut uni- tai rauhoittavia lääkkeitä ei-lääkinnälliseen tarkoitukseen. Viimeisen
65 Ks. luku 3.1. ja luku 3.4.
66 Kansanterveyslaitoksen huumelaboratorio, 2001.
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vuoden aikana näin oli tehnyt 2,9 %, miehistä 2,7 % ja naisista 3,1 %, siis yhtä moni kuin oli kokeillut
kannabista vuoden aikana.. Mutta siinä missä varsinaisten huumausaineiden kokeilut kohdistuvat nuoriin,
käytännössä alle 35-vuotiaisiin, lääkeaineiden ei-lääkinnällinen käyttö kohdentuu myös muihin ikäluokkiin.
Liuotinaineiden ja liimojen haistelua (imppausta) on joskus elämänsä aikana kokeillut 15 - 64-vuotiaista noin
1,9 % , miehistä 2,5 % ja naisista 1,3 %, mutta vain 0,2 % viimeisen vuoden aikana.67
Vuonna 2002 mietintönsä jätti "PKV-lääkkeiden"68 määräämistä ja ei-lääkinnällistä käyttöä (2002)" tutkinut
työryhmä. Työryhmä arvioi lääkkeiden määräys- ja toimitustietojen perusteella ei-lääkinnällisen käytön
riskiryhmän seuraavilla kriteereillä: tutkimusjakson (1,5 kuukautta) ajalta potilailla oli viisi tai useampia
PKV-lääketoimituksia, joilla hän on saanut käyttöönsä jotakin PKV-lääkettä vähintään 300 yksikköä
(tablettia) tai potilaan saama lääkemäärä oli vähintään 500 yksikköä tai potilas oli saanut kodeiinia sisältävää
yskänlääkettä vähintään 1500 millilitraa. Riskiryhmän kokoa ja koostumusta arvioitiin näillä perusteilla,
vaikka ryhmä oletettavasti sisältää muitakin kuin lääkkeiden tai päihteiden ongelmakäyttäjiä, esimerkiksi
syöpä- tai kipupotilaita tai päihdepotilaita, jotka ovat asianmukaisessa vieroitushoidossa, mutta saavat
keskimääräistä suurempaa lääkitystä korkean PKV-sietokykynsä vuoksi. Riskiryhmän kooksi arvioitiin 2,7
prosenttia PKV-lääkkeiden käyttäjistä eli noin 6600 potilasta, heille määrättiin 9,7 % kaikista PKV-resepteistä
ja 12,9 prosenttia lääkeannoksista. Riskiryhmässä korostuivat 15 - 24 ja 25 - 39 -vuotiaat miehet sekä 40 - 55 vuotiaat naiset.
Vuoden 1999 tietojen mukaan lääkeaineiden ongelmakäytön seurauksena sekä sairaaloissa että
päihdehuollossa hoidetaan hieman enemmän asiakkaita kuin kaikkien huumausaineiden vuoksi yhteensä.
Lääkkeiden ongelmakäytön vuoksi hoitoa hakeneiden ikärakenne painottuu kuitenkin vanhempiin ikäluokkiin
verrattuna huumausaineasiakkaisiin. Lääkeaineisiin liittyviä kuolemantapauksia (vuonna 2002) on lähes
nelinkertainen määrä verrattuna huumausaineisiin liittyviin kuolemantapauksiin, mutta näistä merkittävä osa
kuuluu itsemurhan kuolemanluokkaan. Perinteisesti lääkeaineiden ongelmakäyttö on alkoholin ja lääkkeiden
sekakäyttöä. Viime aikoina huumehoidon seurannassa ja huumekuolemien analyysissa on ilmennyt myös
lääkinnällisiin tarkoituksiin määrättyjen rauhoittavien lääkkeiden ja heroiinin sekakäyttöä. Entistä enemmän
esiin on noussut opiaattiriippuvuuden korvaushoitoon käytettyjen lääkkeiden, varsinkin buprenorfiinin
(Subutex) pistämällä tapahtuva väärinkäyttö. Samalla korostuu lääkkeiden käyttö oman päihdeongelman
"itsehoitotarkoitukseen". Aineita haetaan resepteillä eri lääkäreiltä, käyttäjien osalta organisoidusti ulkomailta
ja myös resepti-väärennökset, apteekki- ja lääkevarastomurrot sekä suora lääkeaineiden laiton salakuljetus
ulkomailta on lisääntynyt.

67 Ks. luku 2.2.1.
68 PKV- lääkkeet ovat Pääasiassa Keskushermostoon Vaikuttavia lääkkeitä, mukaan lukien opioideja sisältävät lääkkeet,
rauhoittavat lääkkeet, unilääkkeet sekä muute erityislupavalmisteiset lääkkeet.
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7. JOHTOPÄÄTÖKSET

7.1. Eri indikaattorien väliset suhteet
Viime vuosikymmenen puolen välin jälkeen huumausainetilanteen kehitys näyttää olemassa olevilla
mittareilla kuvattuna melko yhdenmukaiselta (kuvio 23). Sekä kokeilut ja käyttö (vain kannabiksen osalta
tästä on luotettavaa aikasarjatietoa) että haitat (sairastavuus, rikollisuus ja kuolleisuus) ovat kaikki
lisääntyneet vähintään puolella, ja sairastavuus jopa yli kaksinkertaiseksi. Vuosikymmenen vaihteessa
tulevat esiin kuitenkin ensimmäiset merkit huumausaineiden kokeilujen ja käytön kasvutrendin
mahdollisesta hidastumisesta. Erityisesti tämä näkyy säännöllisemmän, viimeisen vuoden aikaisen käytön
ja koululaisten sekä alle 20-vuotiaiden nuorten kohdalla. Samaan suuntaan näyttävät kehittyvän kaikki
haittaindikaattorit. Nähtäväksi jää, onko kyseessä ajallisesti hetkellinen ilmiö vai mahdollisen uuden
trendikehityksen alkumerkki.69

Kuvio 23.
Huumausaineiden kokeilu- ja haittatrendit 1995 - 200270 (vuosi 1995 = 100)
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Vuoden 2002 huumekyselyn tuloksien perusteella huumeiden viimeisen vuoden aikanainen käyttö
näyttäisi tasaantuneen viimeisen neljän vuoden aikana. Ongelmakäyttöön johtava haittojen kasaantuminen
ilmenee esimerkiksi hoitoon hakeutumisessa 3 - 5 -vuoden viiveellä ongelmapäihteen ensikokeiluista ja
aineiden käytön aloituksesta. Haittaindikaattorien arvojen tasaantumien vuosina 2001 ja 2002 näyttäisi
69 Ks. myös Virtanen, A 2001(b); 2001(c).
70 Huumausainerikokset = poliisin tietoon tulleet huumausainerikokset (taulukko 11) Huumausainesairastavuus =

huumausainesairaudet pää- tai sivudiagnoosin mukaan Stakesin terveydenhuollon hoitoilmoitustilastoissa (kuvio 12),
Huumausainekuolemat = huumausaine-löydökset kuolemantapauksissa HY:n oikeuslääketieteen laitoksen mukaan
(kuvio 7), Kokeilut ja käyttö = joskus/viimeisen vuoden aikana huumeita kokeilleet väestökyselyissä (kuvio 3a,
alaviite).
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seuraavan aika hyvin edellä esitettyä arviota huumeiden käytön kehityksen viiveellä tapahtuvista
vaikutuksista huumehaittojen kehitykseen. Edellä esitettyjen yleisten haittaindikaattorien lisäksi myös
huumeiden pistoskäytön aiheuttamien uusien HIV-tartuntojen määrä näyttäisi olevan hienoisessa laskussa
ja samaa linjaa seuraa uusien C-hepatiittitartuntojen määrä. Toisaalta haittojen ilmenemistä selittävät
käytön laajuuden ohella myös käyttötapojen sekä käyttöympäristön muutokset. Tartuntatautiindikaattorien osalta vähenemistä selittävä erityinen tekijä lienee ollut pistämällä huumeita käyttäville
rakennettu terveysneuvontapisteverkosto.
Eri huumausaineet tulevat eri tavoin näkyviin haittatilastoissa. Päihdehuollon ja terveydenhoidon
tilastoissa näkyvät erityisesti pistämällä käytettävien ns. "kovien huumeiden", amfetamiinien ja opiaattien
aiheuttamat haittavaikutukset. Samat huumausaineet tulevat keskeisesti esiin tartuntatautirekisterissä ja
kuolinsyytilastoissa. Sen sijaan kannabiksen osuus nousee rikostilastoissa keskeiseksi, vaikka amfetamiini
onkin takavarikkojen osalta jo ohittanut kannabiksen. Kokaiini ja ekstaasi näkyvät Suomessa käytännössä
vain rikostilastoissa, vaikka viitteitä näiden käytöstä löytyy myös hoitotilastoista ja erilaisilta
keskustelupalstoilta.
Suomalaista päihteiden käyttötapaa leimaa aineiden sekakäyttö. Suurin käyttäjäryhmä ovat kuitenkin
alkoholin ongelmakäyttäjät, jotka korkeintaan satunnaisesti käyttävät muita aineita. Koko 1990-luvun
sekakäytön ainekombinaatiot ovat sen sijaan säilyneet samanlaisina. Keskeiset sekakäyttäjäryhmät ovat (i)
alkoholin ja lääkkeiden käyttäjät, (ii) amfetamiinien ja kannabiksen käyttäjät, jotka käyttävät myös
alkoholia, sekä (iii) opiaattien käyttäjät, jotka käyttävät myös amfetamiineja ja kannabista mutta eivät
juuri alkoholia. Tultaessa 2000-luvulle varsinkin alkoholin käytön merkitys näyttää vähenevän varsinkin
opiaattien ongelmakäyttäjien keskuudessa. Uutena ilmiönä esiin on noussut sekä lääkkeiden ja opiaattien
yhteiskäyttö että erityisesti korvaushoidossa lääkkeinä käytettävien opiaattien (Subutex) pistämällä
tapahtuva väärinkäyttö. (Partanen, A. 2000(a); 2001; 2002; 2003) Lisäksi viitteitä on kokonaan
uudenlaisen sekakäyttökulttuurin synnystä, jossa sekakäyttö yhdistyy aineiden viihdekäyttöön ja hyvinkin
satunnaisten aineyhdistelmien vaikutusten kokeiluihin.
Suomalaisen päihdeongelman muodostaa erityisesti alkoholin ongelmakäyttö, mutta aina 1990-luvun
puolesta välistä lähtien kolme tekijää on nostanut huumausaineiden ongelmakäytön erityisen huolen
aiheeksi. Nämä ovat huumausainehaittojen jatkuva, tosin nyt hidastunut lisääntyminen, huumeiden
ongelmakäyttäjien lisääntynyt yhteiskunnallinen syrjäytyminen, mikä tulee ilmi huono-osaisuutena jopa
muihin päihdeongelmaisiin tai muihin rikollisiin verrattuna, ja ongelmien kasaantuminen nuorelle
ikäluokalle. Huumeiden ongelmakäyttäjistä, huumemyrkytykseen kuolleista tai huumeiden vuoksi
sairaalahoitoon joutuneista noin 40 % kuuluu ikäluokkaan alle 25-vuotiaat. Nuorten osuutta huumeiden
ongelmakäytössä kuvaa myös seuraava päihdehoidon tilastoja erittelevä kuvio 24.

74

Kuvio 24.
Terveydenhuollon laitosten sekä päihdehuollon päihdeasiakkaiden ikäprofiili 200171

%-osuus assiakkaista

60

Päihdeasiakkaat
sairaaloiden
vuodeosastoilla

50
40

Päihdehuollon
laitosasiakkaat

30
20

Päihdehuollon
avopalveluasiakkaat

10

Huumehoidon
(avo&laitos)asiakkaat

0
< 20vuotta

20-29vuotta

30-39vuotta

40-49vuotta

50-59vuotta

> 60vuotta

Keskeiset huumausainehaitat jakautuvat aluetasolla yhdenmukaisesti

vastaten huumausaineiden

kokeilujen ja käytön alueellista jakaumaa: Niin huumeiden kokeilujen kuin myös huumehaittojen osalta
levinneisyysluvut ovat suurimmat Etelä-Suomessa ja suurimmissa kaupungeissa (kuvio 25).
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Kuvio 25.
Huumausaineiden ongelmakäytöstä aiheutuvat haitat (10 000 henkilöä kohden) alueittain 200172

Huumesairaudet
C-hepatiitit
Poliisin tietoon tulleet
huumausainerikokset

Itä-Suomi Pohjois- Koko maa
Suomi

Näyttäisi siltä, että koko 1990-luvun kestänyt huumekokeilujen ja huumehaittojen lisääntymisvauhti olisi
tasaantumassa. Huumekokeilujen osalta ensimmäiset viitteet tästä suunnanmuutoksesta tulivat
vuosikymmenen taitteessa, mutta haittojen osalta yhdenmukaisemmat merkit tulivat esiin vasta vuosina
2001 ja 2002. Tämä viive kuvaa hyvin kehitystä huumeiden käytöstä ja kokeiluista ongelmakäyttöön, joka
71 Avopalvelut laskettu asiakkaiden mukaan (viimeinen ikäluokka yli 60-vuotiaat). Sosiaali- ja terveydenhuollon tilastovuosikirja
2002; Partanen, A. 2002.
72 Huumausainesairaudet on määritelty päädiagnoosin mukaan ja alueet on määritelty lääneittäin siten, että Pohjois-Suomi kattaa
Oulun ja Lapin läänit. Ks. Sosiaali- ja terveysalan tilastovuosikirja, Kansanterveyslaitos, Tilastokeskus
(http://statfin.stat.fi/StatWeb/start.asp?LA=fi&lp=home). Aluetietoja huumeiden käytön ja ongelmakäytön osalta luvusta 2.2.
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näkyy ilmi eri haittarekistereissä. Vielä on kuitenkin epäselvää onko kyseessä vain hetkellinen ilmiö vai
kokonaan uuden trendin alku. Epäselvää myös on miten lukuihin vaikuttavat uudet nuorisokulttuureiden
kautta omaksutut aineet ja niiden käyttötavat, joista on vasta viitteitä kokeilutilastoissa eikä laajemmin
merkkejä haittatilastoissa - ehkä ekstaasitakavarikkoja lukuun ottamatta. Samoin lähialueiden tilanteen
kehitys ja aineiden tarjonnassa mahdollisesti tapatuvat muutokset voivat nopeasti muuttaa tilannetta myös
Suomessa.
Esiin on noussut myös uni- ja rauhoittavien lääkkeiden sekä korvaushoidossa käytettävien lääkkeiden
(erityisesti buprenorfiinin) väärinkäyttö. Huumeiden käyttäjäkunnan laajetessa ja ikääntyessä samalla
haitat leviävät laajemmalle koko maahan ja myös vanhempiin ikäluokkiin sekä akuuteissa että ennen
pitkää vastaavanlaisissa kroonistuneissa muodoissa (C-hepatiitti-infektioiden aiheuttamat maksakirroosit
jne.), jotka ovat tulleet esiin valtapäihteen, alkoholin pitkäaikaisen käytön haittojen osalta. Toisaalta uudet
aineet ja niihin reagoiminen sekä toisaalta vanhat aineet sekä niihin liittyvät kroonistuvat huumehaitat ovat
uusi haaste hoitojärjestelmälle tulevina vuosikymmeninä. Riskinä on, että eräät haitat, esimerkiksi alun
perin huumeiden pistoskäytöstä aiheutuneet HIV-tartunnat, tulevat leviämään myös huumeiden
käyttäjäkunnan ulkopuolelle.

7.2. Tiedon laatu ja tiedon metodiset rajoitukset
Viimeksi kuluneiden vuosien aikana huumausainetiedon määrä on lisääntynyt huomattavasti ja samoin
tiedon laadun kehittämiseen on panostettu. Myös tilastointijärjestelmien tekninen kehitystyö on
nopeutunut.
Suomessa on 1990-luvun alusta lähtien tehty säännöllisesti huumausaineiden kokeilua ja käyttöä koskevia
väestökyselyjä suunnattuina koululaisiin, nuorisoon ja koko väestöön. Kuitenkaan näillä menetelmillä ei
saada tietoa kaikkein haitallisimmista huumeista, joiden käyttäjäkunta on kyselyjen otoksiin nähden
suppea ja vaikeasti tavoitettavissa.
Huumausainehaittojen indikaattoreista suurin osa kerätään osana jotain laajempaa tietojärjestelmää, mikä
rajoittaa järjestelmien hyödyllisyyttä huumausainetiedonkeruussa. Suomalainen huumetietojärjestelmien
kehittelytyö on kohdentunut indikaattorien tuottaman tiedon tulkinnan tarkentamiseen sekä tiedon
parempaan hyödynnettävyyteen. Esimerkkeinä edellisistä ovat huumausainerikollisuuden ja huumausainekuolemien taustojen selvityshankkeet sekä rekisterien yhdistämisellä saadut arviot amfetamiinien ja
opiaattien (ongelma)käyttäjien määrästä. Lisäksi Suomessa on jo useita vuosia tuotettu tietoa
päihdehuollon huumeasiakkaista eurooppalaisesti vertailukelpoisella tiedonkeruumenetelmällä.
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Huumetilannetta koskevien tietojen lisäksi Suomessa on viime vuosina tutkittu huumepolitiikkaa,
kontrolli- ja päihdehuoltojärjestelmiä sekä arvioitu erilaisia päihdetyön hankkeita. Järjestelmätiedot
yhdessä ehkäisevän ja hoitavan huumetyön hankkeiden arviointimenetelmien kehittymisen kanssa avaavat
mahdollisuuden entistä paremmin toimivien interventioiden kehittämiseen tulevaisuudessa.
Kvantitatiivisten menetelmien ja järjestelmätiedon kehittelytyöstä huolimatta huumeiden käyttötapojen ja
käyttökulttuurien laadullisen tutkimuksen puute on Suomen huumetutkimuksen aukkokohta, vaikka
tämäkin aihe on jo monien tutkimushankkeiden ja opinnäytetöiden kohteena. Vielä kuitenkin tieteellisesti
analysoidun, laadullisen tiedon niukkuus rajoittaa määrällisen ja numeerisen tiedon tulkintaa sekä
syvällisemmän tiedon tuottamista huumeilmiöstä, ja samalla vähentää mahdollisuuksia kohdistaa
interventioita tehokkaasti olemassa oleviin erilaisiin huumekulttuureihin.
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OSA III

HUUMAUSAINEIDEN KYSYNNÄN VÄHENTÄMISTOIMET

8 KYSYNNÄN VÄHENTÄMISEN KANSALLISET STRATEGIAT

Huumausaineiden kysynnän vähentämiseen tähtäävä huumetyö on laaja-alaista toimintaa, jossa ovat
mukana viranomaiset, järjestöt, yksityiset kansalaiset sekä muu yksityinen sektori. Työtä tehdään
paikallisella, alueellisella ja valtakunnallisella tasolla sekä myös osana kansainvälistä yhteistoimintaa.
Huumausaineiden käytön ehkäisyä ja vähentämistä, huumausainelainsäädäntöä sekä huumausaineisiin
liittyviä sosiaali- ja terveyspalveluja koskevat asiat kuuluvat sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalaan.
Koululaitosta sekä nuoriso- ja kulttuuri- että liikunta- ja urheilutoimintaa koskevat asiat kuuluvat
opetusministeriön hallinnonalaan, sisäasiainministeriö vastaa poliisitoimen strategisesta suunnittelusta,
oikeusministeriö vankeinhoidon päihdetyöstä ja tulli toimii valtiovarainministeriön ohjauksessa.73
Valtion budjetista kunnille maksettavat valtionosuudet ovat keskeinen resurssipohja ja ohjauskeino
päihdepalvelujen suunnittelussa. Vuosittaisissa suunnitelmissa valtioneuvosto hyväksyy sosiaali- ja
terveysalan sekä opetus- ja kulttuuritoimen ohjeelliset kehittämislinjat ja valtionosuuksien jakoperusteet.
Valtio maksaa kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon sekä kulttuuri- ja sivistystoimen kustannuksiin
valtionosuutta, joka jaetaan laskennallisesti, esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon osalta ensisijassa
kunnan väestön, ikärakenteen, sairastavuuden, palvelurakenteen ja työttömyysasteen mukaan.
Suomessa kunnilla on laaja itsehallinto. Laissa on määrätty, että kunnat ovat vastuussa raittiustyöstä ja
päihdehuollon toimeenpanosta kunnassa niin, että se vastaa kunnassa esiintyvää tarvetta.74 Kunnat
suunnittelevat ja toteuttavat itsenäisesti paikallista päihdepolitiikkaa kuntalaisten tarpeiden ja heille
lainsäädännössä

määrättyjen

oikeuksien

mukaan

sekä

vastaavat

sekä

valtionosuuksien

että

kunnallisverovarojen ja muiden tulojensa käytöstä.
Kansalaistoiminnan katsotaan Suomessa täydentävän julkista järjestelmää. Kansalaistoiminnalla on pitkät
perinteet ja vakiintuneet yhteistyömuodot kuntasektorin kanssa.

Ehkäisevää huumetyötä tekevät

yleisjärjestöt, kansanterveys- ja päihdetyön järjestöt sekä huumetyöhön keskittyneet järjestöt.75

73 Ks. Liite 4: Kysynnän vähentämisen toimijakenttä
74 Ks. Päihdehuoltolaki (41/86), 3 § ja raittiustyölaki (828/82), 4 §.
75 Ks. liite 4: Kysynnän vähentämisen toimijakenttä,
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8.1 Keskeiset strategiat ja toimintaohjelmat
Vuoden 1998 lopussa valmistui valtioneuvoston periaatepäätös kansalliseksi huumausainepolitiikaksi
(1998) ja vuonna 2000 päätös huumausainepolitiikan tehostamisesta (2000). Päätökset perustuivat vuonna
1997 valmistuneeseen virkamies- ja asiantuntijatyönä tehtyyn esitykseen kansalliseksi huumausainestrategiaksi (Huumausainestrategia 1997). Vuoden 2000 päätökseen liittyen valtioneuvosto on käsitellyt
toimenpideohjelman huumausainepolitiikan tehostamiseksi vuosiksi 2001 - 2003 (2002), ja ohjelman
seurannan yhteydessä toimintasuunnitelma päivitettiin vuodeksi 2003. Päätösten lähtökohtana oli, että
huumausaineiden käytön ja huumausaineiden leviämisen ehkäisemiseksi tarvitaan laajoja yleisiä
yhteiskuntapoliittisia toimia sekä erityisiä toimia kysynnän ja tarjonnan76 Vuonna 2003 nimitetyn Matti
Vanhasen

hallituksen

hallitusohjelmassa

esitetään

valmisteltavaksi

uusi

huumausainepoliittinen

toimenpidesuunnitelma vuosiksi 2004 - 2007.77
Ennalta ehkäisevä työ ja varhainen puuttuminen
Ehkäisevää päihdetyötä edistetään kehittämällä huumeopetusta ja -valistusta varten uusia toimintamalleja,
vaikuttamalla väestön elinolosuhteisiin toteuttaen pohjoismaista hyvinvointipolitiikkaa sekä puuttumalla
tarpeeksi varhain ja tuloksekkaasti alkaviin päihdeongelmiin ja niitä ennakoivaan oireiluun.
Sosiaali- ja terveysministeriön asettamana valmistui 9.10.2000 "nuorten huumeiden käytön ehkäisytoimikunnan mietintö (2000)"78. Toimikunta päätyi yhdeksään periaatekannanottoon, joiden mukaan:
(1) Huumeiden käytön ehkäisyn strategioiden monimuotoisuutta ja paikallisia toimintatapoja on korostettava
(2) Huumeiden käytön ehkäisyn kannalta hyvinvointivaltion perusrakenteiden tukeminen on tärkeätä.
(3) Huomiota tulee kiinnittää huumeiden kysynnän ja käytöstä aiheutuvien haittojen vähentämiseen.
(4) Viranomais- ja järjestötoimijoiden ehkäisevän päihdetyön ammatillisuutta ja osaamisen tasoa on
kehitettävä
(5) Yhteistoiminnallisia rakenteita on syytä edelleen vahvistaa yhteistyössä nuorten kanssa
(6) On tärkeää lisätä voimavaroja toimintaa koordinoivan, useiden hallintokuntien yhteisten työskentelyn
mahdollistamiseksi ja projektityyppisten toiminen siirtämiseksi osaksi kuntien arkityön käytäntöjä
(7) On huolehdittava siitä, että ehkäisevän työn kaikilla tasoilla on tarjolla riittävästi asiallista, realistista ja
uskottavaa tietoa huumeista ja eri aineiden käytöstä aiheutuvista riskeistä.
(8) Kansalaisia sekä tiedotusvälineiden edustajia tulee kannustaa huumetilanteen monimuotoisuuden
huomioimiseen sekä stereotypioiden välttämiseen
(9) Sosiaali- ja terveysministeriön koordinoivaa roolia ehkäisevässä huumetyössä on tehostettava
vahvistamalla huumausainepoliittisen koordinaatioryhmän asemaa, minkä lisäksi opetusministeriön
76 Tarjonnan rajoittamisten ja vähentämisen toimintaohjelman osalta, ks. osa V.
77 Huumausainepoliittista toimenpideohjelmaa 2001-2003 ja sen seurantaa käsitellään tarkemmin luvussa luku 1.1.
Hallitusohjelman osalta ks. http://www.valtioneuvosto.fi/tiedostot/pdf/fi/39357.pdf
78 Mietintö on luettavissa osoitteesta: http://www.stm.fi/suomi/julkaisu/julk01fr.htm
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asemaa ehkäisevässä työssä on tehostettava ja sisäasiainministeriön tulee kehittää ehkäisevää työtä osana
laillisuuskasvatuksen opetusta.

Käyttäjien ja heidän läheistensä hoito ja tukeminen
Huumausaineiden käyttäjien hoito perustuu Suomessa sosiaali- ja terveydenhuollon yleiseen
periaatteeseen

antaa

kansalaisille

yhdenvertaisesti

näiden

tarvitsemat

palvelut.

Päihdehuollon

erityistavoitteena on toisaalta ehkäistä ja vähentää päihteiden ongelmakäyttöä ja toisaalta vähentää siihen
liittyviä sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja sekä edistää ongelmakäyttäjän ja hänen läheistensä
toimintakykyä ja turvallisuutta. Huumeongelman luonteen vuoksi ongelmakäyttäjille on tarjottava hyvin
joustavia mahdollisuuksia solmia hoitosuhde.
Sosiaali- ja terveysministeriön asettamana valmistui 1.6.2001 "huumausaineiden ongelmakäyttäjien hoitoa
kehittäneen työryhmän muistio (2001)", jossa se esitti mm. seuraavia toimenpide-ehdotuksia.79
(1) Huumehoitojärjestelmien osalta
-

kuntien olisi luotava huumausaineiden ongelmakäyttöä koskeva hoitostrategia alueellaan

-

ensisijainen vastuu hoidon järjestämisestä on sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalveluilla

-

yksittäisten, vaikeasti huumeriippuvaisten hoidon koordinoijiksi tulisi nimetä henkilökohtaiset
palveluohjaajat

-

mielenterveysyksiköissä tulisi voida toteuttaa myös psykiatristen potilaiden lääke- ja päihdevierotusta

-

ehdotetaan perustettavaksi kansallista yhteistyöelintä seuraamaan kotimaista ja kansainvälistä kehitystä
hoidon alueella sekä koordinoimaan huumeriippuvuutta koskevaa kansallista koulutusta

-

opioidiriippuvaisten lääkkeellisten hoitojen saatavuutta tulisi lisätä ja hoitoarviojonoja purkaa

-

huumausaineongelmien lääkkeettömien hoitojen saatavuutta ja monipuolisuutta olisi parannettava

-

poliisin, syyttäjälaitoksen ja sosiaalityön yhteistyötä olisi tiivistettävä jo huumausainerikosten
esitutkintavaiheessa

-

huumausaineiden ongelmakäyttäjien vankeusaikaa tulisi hyödyntää kuntouksellisesti.

(2) Huumehoidon koulutuksen osalta
-

koulutusta huumausaineongelmien hoitoihin liittyvistä asioista tulisi järjestää sekä paikallisesti että
keskitetysti ja sitä olisi tarjottava sekä ongelmakäyttäjien kanssa suoraan työskenteleville että sitä
laajemmille tahoille

-

vuosittaisia valtakunnallisia seminaareja tai konsensuskokouksia tulisi järjestää ajankohtaisista aiheista

79 Muistio on luettavissa osoitteesta: http://www.stm.fi/suomi/julkaisu/julk01fr.htm . Asiaa on käsitelty aiemmin Suomen
Akatemian yhdessä Lääkäriseura Duodecimin kanssa järjestämässä vuoden 1999 konsensuskokouksessa huumeriippuvuuden
hoidosta Suomessa. Ks. Http://www.duodecim.fi/koulutus/konsensuskokoukset

80

-

huumausaineiden ongelmakäyttäjien hoitoon liittyvän koulutuksen tehostamiseksi tulisi muodostaa
keskeisten asiantuntijatahojen yhteinen asiantuntijaverkosto, jota koordinoi em. kansallinen yhteistyöelin

(3) Huumehoidon rahoituksen osalta
-

huumausaineiden ongelmakäyttäjien hoidon järjestämiseen tulisi osoittaa vuosittain 8,4 miljoonaa euroa
valtion lisärahoitusta seuraavien 5 - 10 vuoden ajaksi, minkä lisäksi järjestely edellyttäisi kunnilta
vastavuoroisesti 25 miljoonan euron vuotuisia lisävoimavaroja

-

erikoissairaanhoidossa sairaanhoitopiirien tasolla olevaa suurten kustannusten tasausjärjestelmää esitetään
sovellettavaksi huumeasiakkaisiin

-

sosiaalihuollon piirissä toteutettava huumeiden ongelmakäyttäjien hoidon tarpeen ammatillinen arviointi
ja rahoituspäätös hoidon toteuttamisesta tulisi pyrkiä delegoimaan samoille tahoille

-

sairausvakuutuksen kuntoutusrahalainsäädäntöä olisi muutettava siten, että myös työtä vailla olevalla
päihteiden ongelmakäyttäjällä olisi oikeus saada kuntoutuksenaikaista kuntoutusrahaa.

(4) Huumehoitoa koskevan lainsäädännön osalta
-

päihdehuoltolain (a) kuntia velvoittavassa säännöstössä tulisi ilmetä sosiaali- ja terveydenhuollon
yhteinen vastuu päihdehuollon palvelujen järjestämisestä, (b) edellytyksiä tahdosta riippumattoman
hoidon antamiselle terveysvaaran perusteella olisi tarpeen selkeyttää, (c) nojalla tulisi olla mahdollista
antaa sekä opioidiriippuvaisten lääkkeellistä hoitoa koskevat säännökset että hoidon sisältöä ja
järjestämistä koskevat sosiaali- ja terveysministeriön asetukset ja ohjeet.

-

terveysvaaran perusteella tahdosta riippumattomana annettavan hoidon toteuttamiseen liittyen
terveyskeskuslääkärille on tarpeen säätää vastaavan kaltainen toimintavelvoite kuin mielenterveyslaissa

-

vaikea-asteinen päihderiippuvuus tulisi tulkita sellaiseksi mielenterveyslain tarkoittamaksi vakavaksi
mielenterveyden häiriöksi, joka muiden lain vaatimien edellytysten toteutuessa oikeuttaisi tahdosta
riippumattoman hoidon toteuttamisen alle 18-vuotiaiden osalta.

8.2 Uudet lähestymistavat ja kehityssuuntaukset
Kysynnän vähentämisen politiikka on viimeisen vuoden aikana ollut pitkälti jatkoa ja seurausta jo vuoden
1998 valtioneuvoston huumausainepoliittisen periaatepäätöksestä ja sen tehostetusta toimeenpanosta vuosien
2000 ja 2002 periaatepäätösten mukaisesti. Uudet lähestymistavat kiinnittyvät mainittuihin periaatepäätöksiin
ja

niissä

esitettyjen

kysynnän

vähentämisen

kehittämishankkeiden

loppuraporteissa

esitettyihin

kannanottoihin.
Kuluneen vuoden aikana valtakunnallisella tasolla esiin ovat nousseet ehkäisevän työn suhteen STM:n
rahoituksella toteutettu valtakunnallinen huumekampanja kokototuus/puolitotuus ja sen arviointi,
opetusministeriön nuorten syrjäytymisen ehkäisytyöryhmän ehdotukset koulutuksen alalla sekä molempien
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ministeriöiden yhteistyöhanke työpajojen ehkäisevässä huumetyössä. Lisäksi valtakunnallisen, ehkäisevän
päihdetyön kunnallisten yhdyshenkilöiden muodostaman verkoston toiminnan kehittäminen on ollut yksi
alueellisen ehkäisevän työn keskeinen toimintamuoto.
Huumehoidon osalta keskeisessä asemassa on ollut Sosiaali- ja terveysministeriön päihdehuollon palvelujen
laatusuosituksen julkaisu syksyllä 2002 ja sen toimeenpano alueellisesti vuona 2003. Erityisesti huumehoitoa
koskeva päätös on ollut 7,5 miljoonan euron lisämääräraha huumehoidon kehittämiseen vuosina 2002 ja 2003.
Määrärahasta lähes puolet on suunnattu opioidiriippuvaisten lääkehoidon laajentamiseen. Lisäksi pistämällä
huumeita käyttävien terveysneuvontapisteiden verkoston kehittäminen on ollut keskeinen toiminnan
painopistealue. Laillisuusvalvonnan osalta painopisteitä ovat olleet päihdetyön kehittäminen vankiloissa sekä
oikeusministeriön sopimushoitoa käsitelleen työryhmän ehdotukset.
Edellä esitetyt toimintalinjat tulivat esille päihdetyötä käsittelevässä vuosittaisessa koulutustapahtumassa,
sosiaali-

ja

terveysministeriön

sekä

Terveyden

edistämisen

keskuksen

ja

päihdehuollon

yhteistyövaltuuskunnan (PÄIVYT) valtakunnallisilla päihdepäivillä syyskuussa 2003. Päihdepäivät
kokoavat yhteen lähes kaikki keskeiset uudet toimintamallit ja niiden alalla tehdyn kehittämistyön omiin
koulutusseminaareihin. Kehysteemoja olivat vuonna 2003 "alaikäisten huumehoito", "ehkäisevä päihdetyö
ja mediajulkisuus", "päihdetyön koulutus kehittämisen kohteena ja välineenä", "koulun terveyden
edistäminen", "terveyttä edistävä päihdetyö", "hämmentävä buprenorfiini", "päihdehoitojärjestelmä reunaalueilla" sekä "päihteet ja tartuntataudit".

Lisäksi päihdepäivillä julkaistiin uusin, kuntien sosiaalijoh-

tajien sekä järjestöjohtajien päihdealan mielipiteitä luotaava päihdebarometri.
Vuoden 2003 päihdebarometri (2003)80 osoittaa, että alkoholi nähdään edelleen tärkeimpänä ongelmia
aiheuttavana päihteenä. Runsas kolmannes vastanneista sosiaalialan tai järjestöjen johtajista piti sitä
suurena ongelmana. Suurena ongelmana se nähtiin useammin kaupunkimaisissa kuin pienemmissä
kuntamuodoissa. Järjestyksessä toiseksi suurimmaksi päihdeongelmaksi nimettiin päihteiden sekakäyttö
(noin 15 %) ja kolmanneksi huumausaineiden käyttö (noin 10 %). Päihdetilanteen arvioitiin yhtä usein
pysyvään ennallaan kuin huonontuvan. Edelliseen päihdebarometriin (2001) verrattuna tilanne nähtiin
muuttumattomana. Kysyttäessä mielipidettä päihdeongelmien ehkäisyssä käytettyjen keinojen tärkeydestä
tärkeimmäksi osoittautui päihdekasvatus kouluissa, sitten yleinen elinolojen kehittäminen ja kolmanneksi
valvonnan keinot (poliisivalvonta, ankarat huumelait, alkoholin myynnin valvonta).
Huumeiden käyttäjille suunnattu hoito ja huumeiden käyttäjien terveysneuvontapalvelut arvioitiin edelleen
useammin riittämättömiksi kuin riittäviksi. Kaikkein riittämättömimmäksi huumeiden käyttäjille annettava
hoito arvioitiin kaupunkimaisissa kunnissa, joissa toisaalta arvioitiin useimmiten olevan riittävästi
terveysneuvontatoimintaa huumeiden käyttäjille. Huumeiden käyttäjien hoidon ja terveysneuvonnan tason
riittämättömiksi arvioivien vastaajien osuus oli vähentynyt edellisestä Päihdebarometrista (2001). Tässä
80 Ks. myös

http://www.health.fi/barometrit/paihde/pdf/Paihdebarometri_2003.pdf
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näkynee se, että huumeiden käyttäjien hoitoon on suunnattu aiempaa enemmän varoja STM:n vuosien
2002 ja 2003 lisämäärärahojen muodossa. Terveysneuvontapisteiden määrä on myös viime vuosina
lisääntynyt suurimmissa kaupungeissa. Vajaa kolmannes vastaajista odotti huumehoidon lisääntyvän
tulevan vuoden aikana ja viidennes odotti terveysneuvontapalveluiden lisääntyvän. Nähtäväksi jää
millaisia muutoksia päihdepalvelujen tuottamisessa kunnissa tapahtuu vuonna 2004, jolloin huumehoitoon
kohdistettu STM:n erillinen lisärahoitus päättyy. (Päihdebarometri 2003)

9 ENNALTA EHKÄISEVÄ HUUMETYÖ

9.1 Koulujen toimintaohjelmat
Huumeiden vastaista työtä toteutetaan kouluissa kehittämällä opetussuunnitelmia, oppilashuoltoa ja
verkostoyhteistyötä osana paikallistason päihteidenkäytön ehkäisytyötä, johon osallistuvat keskeisinä
yhteistyökumppaneina oppilaat ja heidän vanhempansa. Monet koulut pyrkivätkin yhä enemmän
kehittämään kokonaisvaltaisia päihdeongelmiin puuttumisen malleja. Koska koulun keinot yksinään eivät
usein riitä, toiminnassa tarvitaan myös muuta viranomais- ja asiantuntijayhteistyötä.
Suomessa käynnissä oleva koulujen opetussuunnitelmauudistus tukee terveys- ja laillisuuskasvatuksen
laadun kehittämistä sekä yhteistyömallien luomista kodin ja koulun sekä muiden keskeisten toimijoiden
välille. Eduskunta on säätänyt uuden lain, jonka mukaan perusopetukseen tuli mukaan uusi oppiaine
"terveystieto" (453/2001). Vastaavasti aiemmin liikunnan yhteydessä opetettu terveystieto on
lakimuutoksella erotettu omaksi oppiaineeksi sekä lukiossa (454/2001, 955/2002) että ammatillisissa
oppilaitoksissa (455/2001). Päihteiden ehkäisyyn liittyvät kysymykset ovat keskeisiä terveystiedossa
opetettavia sisältöalueita. Tarkoituksena on, että oppilaat oppivat terveystietoja ja -taitoja sekä terveyttä
edistäviä asenteita ja saavat nykyistä parempia valmiuksia arvioida terveyteen liittyviä arvoja.
Opetuksessa on tärkeää tukea myös ihmisyyteen kasvua sekä edistää fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista
terveyttä ja hyvinvointia. Varsinaisen terveystiedon ja terveyden edistämisen lisäksi tärkeitä osa-alueita
ovat sosiaalisten taitojen ja yleisten elämänhallintataitojen kehittäminen, perhe- ja kuluttajakasvatus sekä
turvallisuustaitojen ja -valmiuksien saavuttaminen.
Opetusministeriön "lasten ja nuorten syrjäytymisen ennalta ehkäisy koulutuksen alalla" -muistiossa
(2003:4) esitetään toimenpiteitä oppilaiden päihteiden käytön ehkäisyn osalta. Raportissa ehdotetaan
muun muassa varhaisen puutumisen toimintamallien kehittämistä, koululaisten mielenterveysongelmiin
puuttumista, päihdeyhdysopettajan nimeämistä jokaiseen kouluun, sekä nuorten koulutukseen ja
työelämään sijoittumisen seurantaa peruskoulun päättyessä, jotta ne, jotka ovat vaarassa jäädä ilman
jatkokoulutusta, tavoitettaisiin, ja mahdollinen syrjäytymiskehitys saataisiin katkaistuksi.
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Peruskoulun 8. ja 9. luokkien oppilaille 1998 tehdyssä kouluterveyskyselyssä tarkasteltiin koulupoissaolojen ja terveydellisten sekä pyskososiaalisten ongelmien (pelko, ahdistus, masennus) välistä
yhteyttä.81 Tutkimuksen mukaan poissaolot sairastelun ja lintsaamisen takia menivät merkittävästi määrin
päällekkäin, varsinkin kun tarkasteltiin yli kolmen päivän poissaoloja kouluista viimeisen kuukauden
aikana. Eniten runsaita lintsauspoissaoloja oli vähiten koulutettujen lapsilla, ja poissaolot lisääntyivät
myös selvästi siirryttäessä ydinperheestä, yksinhuoltajaperheisiin tai uusioperheisiin ja etenkin
vanhemmistaan erossa asuvien joukossa. Sekä tytöillä että pojilla kaikkien terveydellisten ja
psykososiaalisten oireiden lisääntyminen oli voimakkaampaa lintsaamisen lisääntyessä kuin sairauspoissaolojen lisääntyessä. Erityisesti päihdekäytön lisääntyminen lintsaamisen lisääntyessä oli huomattavaa.
Tiheää humalajuomista esiintyi litsaamattomista 1,2 prosentilla tytöistä ja 2,7 prosentilla pojista, sen
sijaan yli kolme päivää kuukaudessa lintsanneiden osalta luvut olivat tytöillä 15,6 prosenttia ja pojilla 26,2
prosenttia. Vastaavasti muuta päihteiden käyttöä kuin alkoholin käyttöä esiintyi lintsaamattomista 2,8
prosentilla tytöistä ja 2,6 prosentilla pojista, kun vastaavat luvut yli kolme päivää lintsanneiden osalta
olivat tytöillä 25,9 prosenttia ja pojilla 22,8 prosenttia. (Kaltiala-Heino, R. ym. 2003).
Tutkijat toteavatkin, että runsaat koulupoissaolot toimivat hälytysmerkkinä siitä, että nuorten
psykososiaalisen tilanteen kartoitus on tarpeellista. Toisaalta yli kolmen päivän poissaolo kuukaudessa
vaikuttaa jo haitallisesti opiskeluun ja toisaalta varhaisella puuttumisella koulupoissaoloihin ja
mahdollisen hoidon tarpeen arvioinnilla voidaan tukea nuoren positiivista psykososiaalista kehitystä
varsinkin, jos perheen voimavarat ovat normaalia vähäisemmät (Kaltiala-Heino, R. ym. 2003). Pirkanmaan alueella on käynnissä alueellinen kokeilu, jossa koulun, oppilashuollon, kouluterveydenhuollon,
kodin, perusterveydenhuollon, lastensuojelun ja tarvittaessa erikoissairaanhoidon verkostitumista
kehittämällä luodaan malli, jossa koulupoissaoloihin pyritään olemassa olevin resurssein puuttumaan
mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.
Huumeiden

osalta

vuonna

2001

käynnistettiin

koko

maan

kattava,

laaja

opettajien

täydennyskoulutusohjelma. Koulutusohjelma toteutetaan tiiviissä yhteistyössä paikallistasolla päihteiden
ehkäisystä vastaavien viranomaisten ja eri yhteistyöjärjestöjen kanssa. Tätä tavoitetta tukee käynnissä
oleva kansallisten opetussuunnitelman perusteiden uudistamisprosessi. Näihin kansallisiin opetuksen
tavoitteisiin on laadittu oppilashuoltoa koskevat tavoitteet, jotka edellyttävät, että koulut jatkossa laativat
osana opetussuunnitelmaa oppilashuollon suunnitelman. Tässä oppilashuollon suunnitelmassa koulujen
tulee määritellä ennalta ehkäisevä toiminta kouluyhteisön terveyden ja turvallisuuden edistämiseksi,
suunnitelma moniammatillisen yhteistyön toteuttamiseksi ja laatia suunnitelma toimenpideohjelmaksi
erilaisten kriisi-, onnettomuus- ja ongelmatilanteiden hoitamiseksi (muun muassa päihteiden käytön
ehkäisemiseksi).
81 Tutkimus perustuu kuntien ja koulujen vapaaehtoiseen osallistumiseen ja koulujen 8. ja 9. luokkalaisilta oppitunnin aikana
vuonna 1998 kerättyyn aineistoon. Kaikkiaan vastauksia saatiin 38 517 koululaiselta.
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Opettajien täydennyskoulutusohjelman ja moniammatillisen yhteistyön perustaksi on vuonna 2001
julkaistu uusittu painos julkaisusta "Suomi ja huumeet - tietopaketti huumeista (2001)", ja samalla siihen
on liitetty jatkuvasti päivitettävä internet-palvelukokonaisuus.82 Myös oppikirjaksi soveltuva laajennettu
tietopaketti huumeista on laadittu laajassa sidosryhmäyhteistyössä ja on tarkoitettu työkaluksi ja taustaaineistoksi kaikille, jotka tarvitsevat perustietoa huumausaineista. Samana vuonna julkaistiin lisäksi
käsikirja koulujen ja sidosryhmien yhteistyöstä päihteiden käytön ehkäisyssä (Huopanen, K. ym. 2001).
Käytössä on myös verkkopalvelusivusto huumeasioista opettajille, oppilaille ja heidän vanhemmilleen.83

9.2 Nuoriso-ohjelmat koulujen ulkopuolella
Nuorten päihteidenkäytön ehkäisyhankkeet ovat laajuudeltaan hyvin monenlaisia. Ehkäisevän päihdetyön
tekijät ovat jakaneet aiheesta tietoa kouluissa, vanhempainilloissa ja muissa tilaisuuksissa. Liikunta- ja
nuorisojärjestöt ovat olleet mukana, kun päihteiden ja huumeiden käyttämiselle on pyritty löytämään
vaihtoehtoja. Erityisesti koululaisten iltapäivätoimintaa on kehitetty lasten ja nuorten liikunta- ja muiden
harrastusten aktivoimiseksi silmälläpitäen myös päihteiden ja huumeiden vastaista työtä. Lisäksi
näytelmiä ja musikaaleja on käytetty huumeiden vastaisessa työssä. Nuorison parissa tehtävät projektit
ovat selvästi lisääntymässä. Ns. perinteistä nuorisotyötä, arkipäivän toimintaa pidetään ja kehitetään yhä
laajemmin ennaltaehkäisyn keinona. Jatkuvuus ja pitkäjänteisyys ovat olleet toiminnan periaatteena.
Lapsille ja nuorille on perustettu erilaisia kohtauspaikkoja (kahviloita, harrastustiloja, turvapaikkoja),
joihin voivat turvautua eri syistä turvattomuutta kokevat nuoret.
Aktiivista, ehkäisevää ja korjaavaa toimintaa on toteutettu eri tavoin lähtien harrastekerhoista usean
kuukauden elämänhallintakursseihin. Lähtökohtana on kehittää nuorten oman elämän hallintaa.
Menetelminä ovat olleet esimerkiksi seikkailu- ja elämyskasvatus. Näin on tavoitettu myös nuoria, joihin
perinteinen huumevalistus ei tehoa. Merkittävänä resurssina ovat olleet nuorten työpajat, joissa tuetaan
nuorten ammatillisia valmiuksia rakentamalla siltaa koulutuksen ja työelämän välille. Työpaja on yhtäältä
ammatin hahmottamisen väline ja toisaalta paja luo sosiaalista, "terapeuttista tilaa", yksilön kasvun
mahdollistavaa toimintaa. Sosiaalisten taitojen opettelu ja itsenäistymisen hahmottaminen ovat pajojen
tavoitteita konkreettisten tuotantotavoitteiden lisäksi. Pajoja pidetään myös nuorisotyön ja muun
yhteiskunnan osana, esimerkiksi ammattikoulutuksen keskeyttäneille.
Opetusministeriön sekä sosiaali- ja terveysministeriön yhteistyönä aloitettiin keväällä 2002 hanke, jonka
tavoitteena on kehittää edelleen nuorten työpajoilla tehtävää ehkäisevää huumetyötä, erityisesti parantaa
työpajatoiminnan valmiuksia käsitellä huumeasioita sekä tehdä esityksiä ja suosituksia nuorten
82 Suomi ja huumeet - päivitettävä palvelukokonaisuus löytyy sivuilta Http://www.irtihuumeista.fi/huumetietopaketti
83 Ks. osoitteesta Http://www.antidrugnet.org ja ruotsinkielisenä: Http://www.interdrug.net
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huumausaineiden käytön ja niiden aiheuttamien haittojen vähentämiseksi. Ehkäisevää huumetyötä nuorten
työpajoilla kehittävän hankkeen ohjausryhmän muistiossa (2003:5)84 korostettiin, että työpajojen
huumetyön kehittäminen perustuu (1) normaaliusperiaatteeseen, so. pajat pidetään avoimena
oppimisympäristöinä eivätkä ne leimaudu syrjäytymisen ehkäisypalveluiksi, (2) yhteisölliseen ja
osallistavaan pedagogiaan, so. pajanuoret otetaan mukaan pajayhteisön toiminnan suunnitteluun,
toteuttamiseen ja arviointiin, sekä (3) kykyyn vastata huumeiden käyttökulttuurien moni-ilmeisyyteen
muokkaamalla pajatoimintaa nuorten erilaiset huumeiden ja muiden päihteiden käyttötavat huomioon
ottaen. Loppuraportissa ehdotetaan, että työpajoissa tuotetaan huumetyölle hyväksytyt, pajakohtaiset
pelisäännöt. Tätä tukemaan käynnistetään vuonna 2003 valtakunnallinen kehityshanke, valtakunnallisine
johtoryhmineen ja läänikohtaisine työpajatoiminnan sekä päihdetyön asiantuntijoineen. Viimeksi mainitut
asiantuntijat käynnistävät ja ohjaavat huumetyön pilottihankkeita lääneissään syksyllä 2003. Lisäksi
työpajojen yhteyteen on perustettu ns. startti- tai esipajavaiheita, matalan kynnyksen ratkaisukeskeisiä
palvelukokonaisuuksia, jotka on kohdistettu nuorten toimintakyvyn parantamiseksi, jota hän voisi
osallistua työvoimapoliittisiin toimiin, koulutukseen tai kuntouttavaan työtoimintaan. Toimintaa
ehdotetaan laajennettavaksi osaksi kaikkien työpajojen toimintaa.
Vuoden 2003 aikana on tarkoitus aloittaa projektisuunnittelu viihdekäyttäjäkontakteja tavoittelevaan
yhteistyöprojektiin A-klinikkasäätiön, Stakesin, Terveyden edistämisen keskuksen sekä Humaania
päihdepolitiikkaa ry:n kanssa. Hankkeen tavoitteen on luoda vuorovaikutussuhde huumeiden
viihdekäyttäjäryhmään, ensisijassa ns. bilekäyttäjäryhmään. Tavoitteena on saada informaatiota
viihdekäytön sisällöistä sekä toteuttaa viihdekäytön riskien vähentämiseen tähtääviä projekteja, kuten
tiedotusta ja vertaisryhmävalistusta sekä hoitoonohjausta. Hankeen taustaksi on valmistunut julkaisu
"Havaintoja huumeista - tutkimus uusien huumeilmiöiden varhaisena tunnistajana". (Seppälä, P. 2003)

9.3. Perheeseen ja lapsiin kohdistuvat toimintamallit
Varhaislapsuuteen ja perheeseen kohdistuvat toimintamallit

Odottaville perheille jaettavassa neuvolamateriaalissa käsitellään alkoholia, tupakkaa ja jonkin verran
lääkkeitä, mutta ei huumausaineita. Asiasta on olemassa käsikirja terveydenhuollon ammattilaisille sekä
alan oppilaitosten opetustyöhön (Halmesmäki, E. 1999). Sosiaali- ja terveysministeriön lastenneuvolatyöryhmä on valmistellut valtakunnallisen "oppaan neuvolatyön kehittämiseksi (2003)", jossa ehdotetaan,
että lapsiperheille tarkoitetut palvelut kootaan perhepalvelukeskukseen tai -verkostoon, jossa tarkoituksena
olisi kodin, neuvolan, päivähoidon, sosiaalityön ja terveydenhuollon sekä myös järjestöjen yhteistyön
kehittäminen. Päämääränä on lasten ja vanhempien vuorovaikutuksen tukeminen sekä asiakassuhteiden
84 Ks. http://www.stm.fi/suomi/pao/ehkhuumetyo/ehkhuumetyo.pdf

86

jatkuvuuden säilyttäminen. Erityistä tukea tarvitsevien perheiden auttamiseksi olisi kehitettävä
moniammatillista

työtä ja

järjestettävä

suunnitelmallista,

perhetyöntekijän

kotikäyntien

avulla

toteutettavaa tukea. Lisäksi pulmatilanteisiin, kuten vanhempien alkoholin tai huumeiden käyttöön
puuttumiseen tarvitaan rohkeutta, osaamisen kehittämistä, työnohjausta sekä vastuuhenkilöiden
nimeämistä.

Suomessa päihdeongelmaisten äitien ja vauvojen yhteistä hoitoa on kehitetty yli 10 vuotta päihdeensikodeissa. Oulunkylän ensikoti Helsingissä ja Pinja-koti Turussa ovat tehneet uraa uurtavaa työtä
alalla. Uusia päihde-ensikoteja ollaan parhaillaan perustamassa myös muualle Suomeen, esimerkiksi
Espooseen, Jyväskylään ja Kuopioon. Kymmenen vuoden aikana päihteiden käytön profiilin muutos on
näkynyt myös päihde-ensikotien toiminnassa siten, että nykyisin suurin osa äideistä tulee hoitoon
nimenomaan huumeongelman vuoksi. Päihteistä riippuvaisen äidin ja vauvan välinen suhde tarvitsee
alusta lähtien aktiivisen ja vahvan hoitoympäristön. Ensimmäinen puolen vuoden jakso synnytyksen
jälkeen vaikuttaa erityisen kriittiseltä ajalta. Ennuste sekä päihteettömyyteen että riittävän vanhemmuuden
suhteen on ollut kokemuksen mukaan parempi niillä äiti-vauvapareilla, jotka ovat tulleet
vuorovaikutuksen ja hoidon piiriin jo odotusaikana. Tarkkaa tietoa hoidolliseen ennusteeseen vaikuttavista
tekijöistä ei toistaiseksi ole, mutta tähän kohdistuva tutkimus on käynnistynyt Ensi- ja turvakotien liiton85
ja Tampereen yliopiston välisenä yhteistyönä. (Pajulo, M. 2003)
Huumeiden ongelmakäyttäjien hoitoa käsitelleen työryhmän (2001) mukaan raskaana olevien naisten
hoidon suunnittelussa on tarkasteltava koko hoitoketjua raskauden ehkäisystä synnytyksen jälkeiseen
tilanteeseen ja myös siitä eteenpäin. Kynnyksen avun hakemiselle huumeongelmiin tulee olla riittävän
matala ja tarjolla tulisi olla myös lääkkeellisiä korvaus- ja vieroitushoitoja opioidiriippuvaisille äideille.
Hoidon keskittäminen äitiyshuollon erityisyksikköihin takaa parhaan mahdollisen hoidon ja madaltaa
kynnystä huumeriippuvaisten raskauden seurannassa käyvien naisten osalta.
Huumeiden käyttäjäperheiden lasten tuki
Suomessa huumeiden ongelmakäyttö on perinteisesti ollut melko vähäistä verrattuna alkoholin
ongelmakäyttöön. Huumeiden käyttö on myös rajautunut melko nuoriin ja suurelta osin loppunut iän
myötä, toisin kuin alkoholin käytön kohdalla. Esimerkiksi perheväkivalta liittyy usein ennen muuta
alkoholin ongelmakäyttöön.
Vaikeimmissa ongelmatapauksissa lapset voidaan ottaa huostaan, mikä merkitsee hoidon ja kasvatuksen
järjestämistä yhteiskunnan toimesta. Huostaanottoon on ryhdyttävä, jos puutteet lapsen huolenpidossa tai
muut kodin olosuhteet uhkaavat vakavasti vaarantaa lapsen terveyttä tai kehitystä, tai jos lapsi itse
85 Ks. http://www.ensijaturvakotienliitto.fi/2toiminta/6hoito.html
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vaarantaa vakavasti terveyttään tai kehitystään käyttämällä päihteitä, tekemällä muun kuin vähäisenä
pidettävän rikollisen teon tai muulla niihin rinnastettavalla käyttäytymisellä. Lisäedellytyksenä on vielä,
että avohoidon tukitoimet eivät ole tarkoituksenmukaisia, mahdollisia tai että ne ovat riittämättömiä, ja
että kasvatuksen järjestämisen kodin ulkopuolella (sijaishuollon) arvioidaan olevan lapsen edun mukaista.
(Lastensuojelulaki 683/1983, 16 - 17§, 34 §)
Vuoden 2002 tietojen mukaan koko maassa oli lastensuojelulain mukaan avohuollon piirissä 54 458 lasta
ja nuorta, kun vastaavasti sijoitettuja oli 14 187 ja huostaanotettuja 7 829. Edellisvuodesta avohoidon
piirissä olleiden lasten ja nuorten määrä oli lisääntynyt noin 10 % ja sijoitettujen sekä huostaan otettujen
noin 5 % (Lastensuojelu 2002).
Vuoden 2002 Helsinkiä koskevissa tilastoissa on lastensuojelulain avohuollon toimenpiteiden (7544 lasta),
sijoitusten (2533 lasta) ja huostaanottojen (1784 lasta) osalta arvioitu lastensuojelulain tarvetta aiheuttavia
tekijöitä.

Avohuollon

osalta

vanhempien

tai

muiden

perheenjäsenten

päihteiden

käyttö

on

lastensuojelulain tarvetta aiheuttavana tekijänä 18 prosentissa tapauksia (13 % alkoholin käyttö / 3 %
huumeiden käyttö / 2 % sekakäyttö), sijoituksen osalta osuus on 25 % (17 % / 5 % / 4 %) ja huostaanoton
osalta 32 % (21 % / 6 % / 5 %). Vastaavasti lapsen oma päihteiden käyttö on syynä toimenpiteissä vain 23 prosentissa tapauksia (Helsingin sosiaaliviraston asiakastietoja vuodelta 2002).
Huumeiden käyttäjien perheiden tuki
Lapsille ja nuorille suunnatun päihdetyön keskeinen periaate on, että perheet yritetään saada mukaan
mahdollisimman varhaisessa vaiheessa kaikkeen moniammatilliseen päihdetyöhön tapahtui se sitten
koulussa, laajemmin osana nuorisotyötä tai yhteisöllisten ohjelmien puitteissa. Tätä toimintaa tukee Aklinikkasäätiön opas huumeista nuorten vanhemmille. (Huolesta puheiksi, puheista teoiksi 2000).86
Uutena oppaana aiheesta ilmestyi vuonna 2003 Irti Huumeista ry:n Perhekeskeisen huumetyön opas
(2003).
Monet hoitopaikat korostavat perheiden ja läheisten tukihenkilöiden osuutta huumeiden ongelmakäyttäjien
kuntoutumisprosessissa. Sekä laitoshoidossa että myös avohoidossa perhekeskeiset terapiamuodot
valtaavat

yhä

enemmän

alaa,

mikä

ilmenee

alan

koulutuksen

lisääntymisenä.

Huumeiden

ongelmakäyttäjien läheisille on myös perustettu itsehoitoryhmiä. Viimeksi mainittuihin voi tulla kuka
tahansa huumeiden käyttäjän omainen tai läheinen. Ryhmä voi olla myös suljettu, jolloin siinä
kokoontuvat samat osallistujat säännöllisesti.

86 Ks. myös http://www.paihdelinkki.fi .
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9.4. Muut ohjelmat
Oma-apuryhmät huumeiden käyttäjille
Pääkaupunkiseudulla toimii useita erityyppisiä, keskinäiseen tukeen perustuvia nimettömät narkomaanit ryhmiä (NA)87 huumeidenkäyttäjille, jotka haluavat lopettaa huumeiden käyttönsä. Erilaisia ryhmiä ovat
muun muassa ainoastaan huumeriippuvaisille tarkoitettu suljettu ryhmä, naisten ryhmä sekä kaikille
kiinnostuneille tarkoitettu avoin ryhmä. Myös muutamissa muissa suuremmissa kaupungeissa kokoontuu
vastaavia ryhmiä, joista osa kytkeytyy suoraan paikallisen hoitoyhteisön hoito-ohjelmaan tai muuhun
toimintaan. Ruotsissa perustettu, vapautuville vangeille tarkoitettu vertaisryhmä Kris on myös aloittanut
toimintansa Suomessa. Sen toiminnan tarkoituksena on tukea vankiloista vapautuvia päihdeongelmaisia
selviämään rikoksettomasti ja päihteettömästi siviilielämässään.
Auttavat puhelimet
Huumetiedon levittämisen sekä varhaisen vaiheen väliintulon areenana voidaan pitää auttavaa
huumepuhelinpäivystystoimintaa, jota on toteutettu arki-iltaisin maan laajuisena vuodesta 1995 lähtien Irti
huumeista -järjestön toimesta (22 alueosastoa, lähes 450 koulutettua vapaaehtoistyöntekijää). Myös
monilla muilla keskeisillä huumealan järjestöillä on puhelinpäivystystoimintaa. Eräät näistä kuuluvat
myös eurooppalaiseen FESAT -huumepuhelinverkostoon, johon kuuluu 30 yksikköä eri EU:n
jäsenmaissa.88 Myös muiden järjestöjen kriisipuhelimissa kohdataan entistä enemmän päihdeongelmien
kanssa kamppailevia henkilöitä. Esimerkkinä toiminnaltaan hyvin erikoistuneesta valtakunnallisista
palveluista on Helsingin yliopistollisen keskussairaalan myrkytystietokeskuksen puhelinpalvelu, jonka
kohderyhmänä ovat erityisesti ammattiauttajat, mutta myös maallikot.
Irti Huumeita ry:n huumepuhelimeen tuli vuoden 2002 (2001) aikana noin 4 700 (3150) kriisipuhelua,
joista monet johtivat myös jatkotoimiin, kuten läheisten tapaamisiin (Irti Huumeista ry:n tilastoraportti
2001; 2002). Soittajista 55 % (63 %) oli läheisiä ja 18 % (12 %) eri aineiden käyttäjiä. Puheluissa
keskusteltiin (vuosina 2002/2001) seuraavista huumausaineista: kannabiksesta (35 % / 38 %)
amfetamiineista (25 % / 30 %), heroiinista (7 % / 15 %) ja ekstaasista (8 % / 7 %).
Kunnalliset (yhteisö)ohjelmat
Kuntien päihdestrategiat voivat kattaa päihteet yhtenä kokonaisuutena tai keskittyä ainekohtaisesti joko
alkoholiin tai huumeisiin. Paikalliset tai alueelliset strategiat voivat olla osana myös yleistä sosiaalisen

87 Ks.. esimerkiksi http://www.nasuomi.org/
88 Helmikuun lopussa ilmestyi FESAT:in uusi opas suomen kielellä. Oppaan nimi on FESAT - perheet ja auttava huumepuhelin.
Ulkomaiset FESAT-sivut ovat osoitteessa http://www.fesat.org/
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hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen strategiaa. Varsinkin pienillä paikkakunnilla päihdestrategiat
keskittyvät ainoastaan alkoholiin ja varsinaisia huumestrategioita on suurimmilla kaupungeilla tai
kuntayhtymillä. Valtaosa strategioista kattaa koko väestön, mutta osa strategioista kohdistuu pelkästään
lapsiin ja nuoriin.
Stakesissa toimii tietopalvelu kunnille paikallisten päihdestrategioiden, päihdehuollon hoitopakkojen,
ehkäisevän päihdetyön kuntahankkeiden sekä ehkäisevän työn toimintavälineiden ja -käytäntöjen
esittelyyn.89 Vuoden 2003 kesään mennessä tietokannassa oli 74 kunnallisen tai alueellisen
päihdestrategian, 27 huumestrategian ja 23 lasten ja nuorten päihteiden käyttöä koskevien strategioiden
esittelyt, viitteet tai linkit koko strategioiden lukemiseen.90

Vuoden 2002 keväällä valmistuneessa

selvityksessä tarkasteltiin kuntien vuosina 1994 - 2002 tietokantaan lähettämiä 105 strategiaa. Näistä
puolet sijoittuu yli 25 000 asukkaan kaupunkeihin, kolmannes Etelä-Suomen lääniin, neljännes sekä Itäettä Länsi-Suomen lääniin ja 10 prosenttia Oulun sekä 5 % Lapin lääniin. Joka kymmenes strategia on
alueellinen ja siten käsittää useita kuntia. Kunnan eri hallintokuntien välisenä yhteistyönä on strategioista
laadittu 85 %. Kunnan velvollisuuksia ja päihdetyötä määritellään strategioissa ensisijaisesti
lainsäädännön kautta. Suurin osa strategioista käsittelee kaikkia päihteitä ja kolme neljästä on suunnattu
kunnan koko väestölle. Suuressa osassa strategioista päihdetyö on jäsennelty kokonaisvaltaisesti,
pitkäjänteisesti ja moniammatillisesti. Ennen vuotta 1998 valmistuneissa strategioissa esityksen
valmistellut työryhmä on koostunut pelkästään kunnan edustajista, sen sijaan vuoden 2000 jälkeen
strategioiden valmistelussa ovat olleet mukana myös seurakunnan, poliisin ja järjestöjen edustajia. Parina
viime vuotena laaditut strategiat ovat myös entistä jäsentyneempiä ja niissä seuranta ja arviointi on
selkeästi määritelty strategian tavoitteista käsin. Varsinkin uusimmissa strategioissa on myös havaittavissa
yhteisöllistä näkökulmaa. (Romppainen, P. 2002)
Osana

lääninhallitusten

peruspalvelujen

arviointia

vuodelta

2001

todettiin,

että

kunnallisten

poikkihallinnollisten huume/päihdestrategioiden kattavuus vaihtelee lääneittäin 15 - 50 prosenttiin.91
Myös kuntakoko ja näin kunnan resurssit ohjelmien tekoon sekä erityisesti kuntien huumeongelma ja
siihen liittyvä palvelutarve vaihtelevat suuresti. Vaikeammin lääninhallitusten arvioitavissa oli
strategioiden toimeenpano. Näyttää kuitenkin siltä, että kunnat, jotka ovat motivoituneet strategioiden
tekoon, olisivat myös motivoituneet niiden toimeenpanoon ja poikkihallinnollisten yhteistyörakenteiden
perustamiseen kunnissa. Toisaalta ongelmana näyttää olevan strategioiden projektiluonne ja toiminnan
jatkuvuuden puute. Eikä laaja alueellinen palvelutarjontakaan välttämättä motivoi strategioiden tekoon
vaan ehkä päinvastoin.
89 Tietojen keruu tietokantoihin perustuu kuntien, huumehoitopaikkojen ja hankeorganisaatioiden omatoimiseen
ilmoittautumiseen, jossa apuna käytetään sivustoilta löytyviä ilmoittautumislomakkeita. Ks. osoitteesta:
http://www.stakes.fi/neuvoa-antavat
90 Vuoden 2001 aikana valmistui maakunnallisen Kainuun kuntien "rajat ovat rakkautta" -päihdetoimintastrategian toimeenpanon
seurantaraportti (Mustalampi, S. 2001).
91 Ks. Peruspalvelut Suomen lääneissä, lääninhallitusten peruspalvelujen arviointiraportit lääninhallitusten internet-sivuilta
(julkaisut –hakemistosta), joihin on pääsy osoittesta: http://194.89.205.3/suom/laanit/
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Valtioneuvoston hyväksymässä sosiaali- ja terveydenhuollon tavoite- ja toimintaohjelmassa 2000 - 2003
yhtenä suosituksena on kuntien päihdeyhdyshenkilöverkoston perustaminen. Tarkoituksena on, että
yhdyshenkilö vastaa kunnan ehkäisevän päihdetyön koordinaatiosta yhteistyössä erityisesti kunnan
terveys-, sosiaali- ja koulutoimen sekä järjestöjen kanssa. Yhdyshenkilön tehtävänä on myös kunnallisen
tai alueellisen päihdestrategian koordinointi. Lisäksi tarkoituksena on luoda kaksisuuntainen tiedonkulkuja kokemustenvaihtoyhteys valtakunnallisten, alueellisten ja paikallisten ehkäisevän päihdetyön
toimijoiden välille. Stakes koordinoi yhdyshenkilöverkostoa ja ylläpitää valtakunnallista yhdyshenkilötietokantaa neuvoa-antavat -portaalin kautta. Verkoston perustamisvaiheesta tehdyn arvioinnin mukaan
verkoston heikkoutena olivat kuntien, virkansa puolesta ja ilman mandaattia nimitetyt yhdyshenkilöt,
joiden taustat olivat moniaineksisia ja vaihtuvuus hankkeen alussa suuri. Monet yhdyshenkilöt jäivät
keskusviranomaisten "vastuuttamisen" ja resursseja myöntämättömän kuntahallinnon ristivetoon.
Myöskään tehtäväkuva ei ollut alussa yksiselitteinen ja yhdyshenkilörooli on vieläkin "haussa".
(Warpenius, K. 2002)92 Huhtikuussa 2003 valtakunnallisessa tietokannassa on 407 kunnan ilmoittamat
ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilön yhteystiedot. Lisäksi lääninhallituksissa on 20 ehkäisevän
päihdetyön lääniyhdyshenkilöä.

Tiedotusvälinekampanjat
Vuoden

2001

syksyllä

käynnistettiin

Terveyden

edistämisen

keskuksen

koordinoima

laaja

"huumeviestintä- ja paikallistoimintahanke 2001 - 2003". Hankkeen tavoitteena on herättää monipuolista
ja ratkaisuhaluista keskustelua huumetilanteesta ja -ongelmista, aktivoida paikallistason ehkäisytoimintaa
ja yhteistyötä sekä korostaa vanhempien ja paikallistason toimijoiden vastuuta nuorten huumausaineiden
käytön ehkäisyssä.
Kokonaishanke koostuu kahdesta toisiaan tukevasta kokonaisuudesta, jotka Terveyden edistämisen keskus
koordinoi: 1) valtakunnallinen viestintähanke ja 2) paikallishankkeet. Hankkeeseen sisältyy laaja
arviointitutkimus, jonka toteuttavat Kansanterveyslaitos ja Stakes. Valtakunnallisen viestinnän tueksi
kunnat ja ehkäisevän päihdetyön järjestöt järjestävät alueellista toimintaa, tiedotustilaisuuksia ja
tapahtumia sekä tuottavat aineistoja.
Valtakunnallinen viestintäosuus toteutetaan valtakunnallisissa sanomalehdissä ja maakuntalehdissä, tvtietoiskuina, radiospotteina, ulkomainontana sekä Internetissä. Mainonta myös ohjaa ihmisiä kampanjan
kotisivuille, joilla on tarjolla tietoa ja keskusteluryhmiä huumeisiin liittyvistä teemoista.93

92 Tulos perustuu yhdyshenkilökyselyyn (195 yhdyshenkilöä, vastausprosentti 60 %), yhdyshenkilöiden koulutusseminarien
palautuslomakkeisiin (171 vastausta) sekä lääninyhdyshenkilöille tehtyyn kyselyyn (14 yhdyshenkilöä, vastausprosentti 71 %).
93 Ks. http://www.puolitotuus.com/etusivu.html ja http://www.kokototuus.com/faktat/index.html
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Kampanjan ensimmäisessä vaiheessa syksyllä 2001 viestintää suunnattiin koko väestölle sekä
erityisryhmänä 18-25 -vuotiaille nuorille aikuisille. Koko väestölle tarkoitetut ilmoitukset olivat hieman
provokatiivisia kärjistyksiä, joilla kutsuttiin ihmisiä mukaan keskusteluun, miettimään kantojaan ja niiden
perusteita. Nuorille aikuisille tarjottiin "perinteisempää" haittatiedotusta eri huumausaineista. Niissä
pyrittiin kuitenkin konkreettisuuteen, erittelemään eri huumausaineiden ja niiden käyttötapoihin liittyviä
riskejä. Kampanjan toinen vaihe käynnistyi huhtikuussa 2002, jolloin kohderyhmäksi otettiin erityisesti
alle 18-vuotiaat nuoret sekä eri ammateissa toimivat henkilöt, joiden työ koskettaa huumekysymyksiä.
Keskeisen roolin nuorille suunnatussa viestinnässä sai kannabis ja siihen liittyvät riskit. (Salasuo, M. ym.
2002)
Hankkeen arviointiryhmän väliraportissa todetaan, että kuuden ensimmäisen viikon aikana hankeen
Internet-sivuille ilmestyi 1 406 puheenvuoroa eli keskimäärin 33 puheenvuoroa päivässä ja 234 viikossa.
Aktiivisuusluvut ovat korkeita, vaikka ne jäävätkin kauaksi A-klinikkasäätiön keskustelupalsta "Saunan"
vilkkaudesta, jonne tuli vuoden 2001 aikana keskimäärin lähes sata puheenvuoroa päivässä.94 Aktiivisuus
näytti kasautuvan, ja keskustelua pyörittää suhteellisen pieni kantajoukko. Suomalaisen huumejulkisuuden
asetelma kääntyi keskustelupalstalla päälaelleen, kun keskusteluhegemonian valtasivat liberaalia
huumepolitiikkaa ja -asennetta edustavat henkilöt. Liberaalien keskusteluaktiivisuudessa on kyse
ensinnäkin huumepoliittisesta vaikuttamisesta. Toiseksi liberaalit ovat harjoittaneet aktiivisesti valistusta
ja neuvontaa huumausaineiden ominaisuuksista, käytöstä ja vaikutuksista. Kolmas havainto koskee
keskustelun ja vaikuttamisen tapaa, jonka on ollut dialoginen ja argumentoiva. Lisäksi huumekeskusteluja
leimaa leirimäisyys, jossa keskustelusta pyritään eri tavoin (viholliskuvat, yksinkertaistukset,
mustavalkoisuus) sulkemaan ulos asiasta toista mieltä olevat henkilöt. (Piispa, M. 2002a, 2002b)
Valtakunnalliseen hankkeeseen liittyvät paikallishankkeet muodostavat kaksi kokonaisuutta. Suurimpaan
kokonaisuuteen kuuluu 13 sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamaa hanketta, jotka toteuttavat em.
tavoitteita. Näiden hankkeiden toteuttajia ovat järjestöt, kunnat ja tutkimuslaitokset ja oppilaitokset.
Toisen kokonaisuuden muodostaa Terveys ry:n ja Suomen Elämäntapaliiton paikallistoiminta. Terveys ry
toteuttaa nuorille ja vanhemmille sekä nuorten kanssa toimiville aikuisille elämyksellistä toimintaa ja
Elämäntapaliitto toteuttaa seminaareja, joissa käsitellään huumausainekaupan globaalia ulottuvuutta. Tätä
kokonaisuutta rahoittaa Raha-automaattiyhdistys. Lisäksi kokonaisuuteen linkittyvät Terveyden
edistämisen keskuksen hallinnoimat kuusi paikallishanketta, joita rahoitetaan yksityisen TV-yhtiön (Oy
Ruutunelonen

AB)

huumeiden

vastaiseen

työhön

lahjoittamalla

määrärahalla.

Näitä

kuutta

paikallishanketta toteuttavat järjestöt ja kunnat. Paikallishankkeista ei ole olemassa väliarviointeja.
Koko hankkeen arviointi valmistuu vuoden 2003 loppuun mennessä. Arvioinnissa on tutkittu kampanjan
havaitsemista, hyödyntämistä, sen virittämää keskustelua ja sen mobilisoivaa kykyä. Näitä prosesseja
tarkastellaan erilaisten aineistojen avulla (väestökysely, kysely päihdetyöntekijöille, nettikeskustelu,
94 Ks. http://www.paihdelinkki.fi
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media-aineisto, lukiolaisten haastattelut, elämysreittien havainnointi jne.). Arviointi on monilta osin
kriittistä, mutta kaiken kaikkiaan kampanjaa pidetään varsin onnistuneena kokeiluna ja ehdotetaan jatkoa
sen vahvoille puolille. (Jallinoja, P. ym. 2003b)
Työpaikoilla tehtävä huumetyö
Työpaikkojen päihdetyössä painopiste on ollut päihdehaittojen varhaistoteamisessa ja ennaltaehkäisyssä.
Huumausainekysymykset on otettu osaksi työkykyä ylläpitävää päihteiden käytön ehkäisytoimintaa sekä
julkaisuissa että koulutuksessa, mutta käytännössä painopiste on ollut alkoholin käytössä tai lääkkeiden
päihde- ja riippuvuuskäytössä sekä alkoholin ja lääkkeiden sekakäytössä. Työmarkkinajärjestöjä
edustavan Työturvallisuuskeskuksen "työelämän päihdeasiantuntijat" -ryhmän laatimassa kannanotossa
todetaan, että huumeasioita voidaan vain osin käsitellä kuten muitakin päihdeasioita, muilta osin ne
edellyttävät erityistoimia esimerkiksi huumausaineiden laittomuuden vuoksi. Päihdeasioissa yleensä
virallinen hoitoonohjaus voi käynnistyä esimerkiksi hoitoonohjattavan ja työnantajan sopimuksella.
Tämän on tapahduttava hoitoonohjattavan itsensä kautta ja suostumuksella. Sen sijaan varsinainen
hoitosuunnitelma tehdään hoitopaikassa hoitoonohjatun ja hoitotyöntekijän kesken. Työterveyslaitos on
tuottanut oppaita huumeiden käyttäjien kohtaamisesta työssä, mitä riskejä huumeiden käyttäjän
kohtaamiseen liittyy ja miten tilanteeseen voidaan varautua. (Lusa, S. toim. 2000, 2002).
Huumetestaus toisaalta valvontana ja toisaalta ennalta ehkäisevänä toimenpiteenä herätti laajasti
keskustelua Suomessa vuosina 2000 ja 2001.

Kahdeksassa suuressa suomalaisessa yrityksessä

kartoitettiin yrityksen syitä uusien työntekijöidensä huumetestauksiin.95 Tutkituissa yrityksissä ei
turvauduttu testeihin jo koettujen huumeiden aiheuttamien ongelmien vuoksi, vaan suurimmaksi osaksi
syynä olivat niihin liitetyt tulevaisuuden uhkakuvat. Turvallisuuttakin suuremmaksi syyksi nousi
huumeisiin liittyvän oheisrikollisuuden pelko. Tutkijan mukaan kyse ei siis olekaan ennen kaikkea
ainepitoisuuksien tai työkyvyn vaan pikemminkin työmoraalin testaamisesta. Testit nähtiin myös hyvänä
yrityksen julkisuuskuvan kiillottajana (Bothas, H. 2002)
Sosiaali- ja terveysministeriön "huumausainetestien käyttöä selvittäneen työryhmän muistiossa (2002:2)"
työryhmä katsoo, että testaaminen on suoritettavissa teknisesti luotettavasti ja päihteiden osoittajana
käyttökelpoinen, mutta se antaa tiedon vain testin aikaisesta tilanteesta. On syytä kiinnittää huomiota
päihdetestien hyvän käytännön mukaiseen toteuttamiseen ja niiden oikeaan tulkintaan. Työryhmän
loppuraportin liitteenä on huumetestien käytännön toteuttamista koskeva ohje.

Työryhmän mielestä

päihdetestien tulisi olla suunnattuja eikä yleisiä seulontoja.

95 Tutkimus tehtiin kuuden yrityksen henkilöstöjohtoa ja kahden yrityksen työterveydenhuoltoa haastattelemalla. Tutkimuksen
kohteena olevat kahdeksan suurta yritystä tekevät 2000 luvun vaiheessa yli kaksi viidesosaa Suomessa tehtävistä kymmenestä
tuhannesta vuosittaisesta huumetestistä. Yritykset edustivat viittä eri toimialaa.
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päihteiden

testaamisesta

Laissa säädettäisiin muun muassa työntekijöiden, työnantajien ja terveydenhuollon

ammattihenkilöiden oikeuksista ja velvollisuuksista suhteessa suoritettavaan päihdetestiin sekä tietojen
käsittelystä. Työryhmän käsittelyssä ovat painottuneet terveydenhuollolliset tavoitteet ja ne painottuvat
myös työryhmän esittämässä lakiehdotuksessa. Ehdotuksen mukaan testaamisen perusteena olisivat
työtehtävistä ja työturvallisuudesta johtuvat sekä päihteettömään työyhteisöön sidoksissa olevat
testaamistarpeet. Velvoittavissa testeissä perusteena tulisi olla työstä hengelle tai terveydelle aiheutuvan
vaaran

arviointiin

perustuva

tarve.

Näin

suunnattuina

testit

toimisivat

samansuuntaisesti

työturvallisuuslain ja työterveyshuoltolain toimintaperiaatteiden kanssa.
Työministeriön

"tietosuoja

ja

työntekijän

valvonta"

-työryhmä

ehdottaa

työryhmäraportissaan

(Työministeriön tiedote 26.6.2003) huumetestauksen osalta muutoksia yksityisyyden suojasta työelämässä
annettuun lakiin. Työryhmä ehdottaa lakiin säädöksiä huumausainetestiä koskevasta todistuksesta,
todistuksen toimittamisesta työhön otettaessa ja velvollisuudesta hankkia todistus työsuhteen aikana.
Lähtökohtana on, että työnhakija tai työntekijä toimittaisi itse työnantajalle huumausainetestiä koskevan
todistuksen. Työnantajan oikeus pyytää mainittua todistusta liittyisi työtehtäviin, jotka edellyttävät
tarkkuutta, luotettavuutta, itsenäistä harkintakykyä tai hyvää reagointikykyä. Lisäksi edellytettäisiin, että
työntekijä toimii työtehtävissä, joiden suorittaminen huumeiden vaikutuksen alaisena tai huumeista
riippuvaisena joko vaarantaisi henkeä tai terveyttä tai voisi aiheuttaa muuta vähäistä suurempaa vahinkoa.
Tällöin suojeltavia intressejä olisivat henki, terveys, työ-, liikenne- tai valtion turvallisuus, ympäristö,
liike-

ja

ammattisalaisuudet

sekä

työnantajan

omaisuus.

Työsuhteen

aikana

todistuksen

esittämisvelvollisuus olisi lähinnä työsuhteeseen liittyvä velvoite. Työntekijä olisi velvollinen esittämään
huumausainetestiä koskevan todistuksen myös, kun on perusteltua aihetta epäillä, että hän on huumeiden
vaikutuksen alaisena töissä. Lisäksi työterveyshuoltolaissa säädettäisiin työnantajan velvollisuudeksi laatia
yhteistyössä henkilöstön kanssa huumeiden vastainen ohjelma, joka olisi huumetestauksen edellytys, ja
yhteistoimintalaissa säädettäisiin, että työtehtävät, joissa huumausainetestiä pyydetään, tulisi käsitellä
yhteistoimintamenettelyssä työnantajan ja työntekijöiden edustajien kanssa.
Internet-palvelut
Moderneja, uuteen tekniikkaan perustuvia ennaltaehkäisevän päihdetyön menetelmiä kehitettiin Aklinikkasäätiön Prevnet-ohjelmassa vuosina 1998-1999. Ohjelma toteutettiin yhteistyössä suomalaisten
osapuolten (mielen hyvinvoinnin, lastensuojelun ja päihdetyön yhteistyöverkosto, Avec96) ja
eurooppalaisten kumppanien (Prevnet-Network -verkosto97) kanssa. A-klinikkasäätiön käynnistämä
Prevnet Network - yhteistyöverkosto jatkaa toimintaansa Belgiasta koordinoituna. Telemaattisiin
ehkäisevän päihdetyön menetelmiin ja tiedonvaihtoon keksittyvään verkostoon kuuluu toimijoita
96 Ks. http://www.avecforum.fi
97 Ks. http://www.prevnet.net
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kahdestakymmenestä eri Euroopan maista. Verkostoa edeltäneestä Prevnet-Euro -projektista on ilmestynyt
hankearviointi (McGourty, H. 2001) sekä opas päihdealan telemaattisten palvelujen kehittämiseen
(Tammi, T. 2000).
Lähes kaikilla päihdealan järjestöillä on Suomessa hyvin kehittyneet internet-palvelut98. Esimerkiksi
Prevnet-hanketta koordinoineella A-klinikkasäätiöllä on internetpalvelu Päihdelinkki99, jossa voi testata
omaa päihteiden käytön tilannettaan sekä kysyä neuvoa asiantuntijoilta nimettömästi. Palveluun on lisätty
erityisesti kasvattajille suunnattua aineistoa, esimerkiksi vanhempien kasvatustyön tueksi suunnattu
Huolista puheiksi -oppaan aineisto sähköisessä muodossa. Osana A-klinikkasäätiön Internet-palveluja on
myös säätiön www-keskustelufoorumi Sauna. Uusimpana palveluna päihdelinkkiin on lisätty aikuisille
oman

elämänsä

ja

perheensä

hyvinvoinnin

lisäämiseksi

suunnattu

kotikanava-sivusto

sekä

maahanmuuttajille kohdennettu Foreign Info, joka on luotu ulkomaalaisen näkökulmasta ja suunnattu
erityisesti niille Suomessa asuville, joilla on vaikeuksia suomen kielen kanssa: sivustossa on osioita sekä
englanniksi että venäjäksi.

10. HUUMEHAITTOJEN VÄHENTÄMISTOIMET

10.1. Toimintatapojen kuvaus
Etsivä työ
Varhaisen väliintulon menetelmiä on kehitetty muutamissa kunnallisissa toimintamalleissa. Etsivässä
työssä päihdetyö ulotetaan nuorten normaaliin toimintaympäristöön, ja ongelmakäyttöön sekä siihen
liittyviin haittoihin pyritään tarttumaan siellä missä ne ilmenevät. Toimintatapana on työntekijöiden
jalkautuminen huumeiden ongelmakäyttäjien pariin. Nuoriin kohdistuvaa etsivää työtä tehdään erityisesti
suurkaupungeissa,
erityisnuorisotyötä.

mutta

myös

muutamissa

pienemmissä

kaupungeissa

osana

nuoriso-

ja

Keskeisenä etsivän työn muotona Suomessa on ollut katupartiointi. Kadulla

tapahtuvassa työssä päivystäjät voivat auttaa avun tarpeessa olevia, antaa pientä ensiapua, olla
juttukaverina, tarjota mahdollisuuden lähteä levähtämään tai selviämään tai vain seurailla yleensä
perjantai-illan vieton tunnelmia. Toiminnan tehtävänä on olla välittäjänä nuorten ja virallisen
hoitojärjestelmän välillä. Olennaista on luottamuksellisen kontaktin saaminen, molemminpuolinen
vapaaehtoisuus sekä kontaktien jatkuvuus.

98 Ks. linkkiosoitteita: http://www.makupalat.fi/sospoli5.htm
99 Ks. http://www.paihdelinkki.fi
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Uutena kokeiluna Helsingissä alkoi vuoden 2000 syksyllä A-klinikkasäätiön Viita-kenttätyöhanke
huumeiden pistoskäyttäjien keskuudessa (Hietalahti, A. ym. 2001). Hankkeessa neljä kenttätyöntekijää
pyrki luomaan kontaktin asiakasryhmäänsä aluksi terveysneuvontapiste Vinkin kautta ja myöhemmin,
palvelujen tullessa vertaisryhmien kautta tutummaksi käyttäjille, myös suoraan kentältä. Työmuotona oli
lähinnä neuvonta, ohjaus ja konkreettinen saattaminen erilaisten hoitopalvelujen pariin. Vuoden 2001
alusta kenttätyöryhmä aloitti perjantai iltapäivisin kontaktikahvilatoiminnan. Viitan työtä ryhmittävät
vuodenajat: kesäisin tehdään etsivää työtä kentällä, kun huumeiden käyttäjät tavoittaa kaduilta ja
puistoista, talvisin käyttäjät vetäytyvät sisätiloihin ja Viita aloittaa operaatio Lumipallon. Lumipallo on
vertaisryhmätoimintaa, jossa tavoitteena on levittää käyttäjältä käyttäjälle tietoa virusinfektioista ja
huumeidenkäytön haittojen vähentämisestä. (Heinonen, E. 2002) Vertaisryhmätoiminta lähti liikkeelle
syksyllä 2001, jolloin 11 alun perin terveysneuvontapisteistä rekrytoitua 20 – 45 -vuotiasta huumeiden
käyttäjää kävi läpi ensimmäisen vertaisryhmäkurssin. Kurssilaisten tehtävänä oli käydä läpi koulutussarja
sekä ottaa yhteyttä 15:een huumeita käyttävään henkilöön ystävä- tai tuttavapiirissään ja haastatella heidät
sekä rekrytoida ainakin yksi uusi henkilö osallistumaan vastaavaan lumipallo-operaatioon. Uusi
lumipalloryhmä perustuen edellisen ryhmän kontakteihin aloitti toimintansa helmikuussa 2002. Uuden
ryhmän kohteena ovat venäjänkieliset huumeiden käyttäjät Helsingissä. Kurssi toteutettiin tammimaaliskuussa 2002.

Matalan kynnyksen palvelut
Suomessa ns. matalan kynnyksen päihdepalvelut ovat perinteisesti olleet päiväkeskuspalveluja kaikille
päihteiden ongelmakäyttäjille. Ohjatun tai vapaan yhdessäolon lisäksi päiväkeskuksissa on tarjolla
hygienia- ja ruokailupalveluja sekä eräissä tapauksissa myös joitain terveydenhuollon palveluja.
Ensisuojat tarjoavat väliaikaisia majoituspalveluja päihdeongelmaisille samalla kun pyritään selvittämään
asiakkaan välittömät perus- tai huoltotarpeet ja käynnistämään pysyväisluontoisemmat hoitoratkaisut
asiakkaiden tarpeiden tyydyttämiseksi muiden sosiaali- ja terveydenhuollon yksikköjen toimesta.
Ensisuojien

kohderyhmänä

ovat

ensisijassa

vanhemmat

alkoholin

ongelmakäyttäjät.

Laajasti

ymmärrettynä sairaaloiden ja terveyskeskusten yleiset poliklinikkapalvelut sekä päihdehuollon erikoistuneet huumepoliklinikat toimivat myös matalan kynnyksen periaatteella, eikä niihin pääsy vaadi
ajanvarausta tai lähetettä muista palveluista.
Ainoan valtakunnallisesti huumeiden käyttäjiä läpi vuorokauden palvelevan, Helsingissä vuonna 1997
perustetun Kurvin huumepoliklinikan toiminnasta valmistui arvio vuoden 2003 aikana.100 Viiden vuoden

100 Arvioinnissa haastateltiin 15 henkilökunnan jäsentä, 18 yhteistyökumppanien jäsentä sekä 3 toimeksiantajan jäsentä
(keskimäärin 1,5 tuntia) ja lisäksi aineistoa täydennettiin lähettämällä kysely Helsingin kaupungin johtaville sosiaalityöntekijöille
ja A-klinikkojen johtajille (58 kyselyä, vastausprosentti 36%). Anonyymeillä asiakaspalautelomakkeilla (130) kerättiin kolmen
kuukauden aikana tietoa poliklinikan asiakkaista (36) , osastohoidossa olevista (64), pitkäaikaisessa seurannassa olevista alle 18vuotiaista (10) ja asiakkaiden saattajista (20). Tietoja täydennettiin noin tunnin mittaisilla, anonyymeillä 30 huumeiden käyttäjien
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aikana Kurvin kautta on kulkenut lähes 10 000 huumeiden käyttäjää. Kurvi on onnistunut hyvin hoidon
tarpeen arviointia ja hoitoon ohjausta toteuttavana keskeisenä yksikkönä pääkaupunkiseudun
palvelujärjestelmässä. Poliklinikalla päätetään tuleeko asiakas Kurvin osastohoitoon (jolloin arviointia
syvennetään) vai voiko hän mennä avohoitoon tai suoraan johonkin muuhun hoitoyksikköön. Vaikka
Kurvin kynnys on ollut matala, se ei tavoita kaikkein syrjäytyneimpiä käyttäjiä. Kurvi onkin jossain
määrin profiloitunut nuorehkon ja vielä suhteellisen hyväennusteisen asiakaskunnan hoitopaikaksi.
Alaikäisten hoito on koettu ongelmalliseksi niin Kurvissa kuin muussakin palvelujärjestelmässä, koska
sopivia jatkohoitopaikkoja ei ole tarjolla tarpeeksi. Lisäksi huolta kannettiin psyykkisesti oireilevien
huumeiden käyttäjien putoamisesta kaikkien hoitoketjujen ulkopuolelle. Helsingin päihdehoitojärjestelmän hajanaisuus ja koordinoimattomuus sekä palveluntuottajien asiantuntijuuden sekä valmiiden
rakenteiden hyödyntäminen nähdään haasteena niin Kurville kuin koko järjestelmälle. (Törmä, S. 2003)
Samat palvelujärjestelmän rakennetta koskevat huomiot pätenevät pitkälti koko maan huumeiden
ongelmakäyttäjien palvelujärjestelmään.
Toinen alueellisesti peittävä matalan kynnyksen hoitopiste on Suomen kolmanneksi suurimmassa
kaupungissa, Tampereella.101 Hoitopiste toimii ilman ajanvarausta, 12 tuntia arkipäivinä ja on auki myös
viikonloppuisin. Hoitopiste toimii hoitoon ohjaavana tahona alueellisiin hoitopalveluihin. Sen ensisijainen
tehtävä on hoidon tarpeen arviointi, hoitoon motivointi ja asiakkaan tarpeita vastaavan hoitopaikan
löytäminen: Lisäksi se tarjoaa asiakkailleen anonyymista kohtaamista ja terveyspalveluja. Neulojen ja
ruiskujen vaihto-ohjelma ja terveysneuvonta on liitetty osaksi yksikön palveluja, mutta toiminta on
sijoitettu fyysisesti eri tiloihin. Hanke on kolmivuotinen, sen tarkoituksena on kehittää matalan kynnyksen
työkäytäntöjä. Hankkeen sen toteutumista arvioidaan seurantatutkimuksella, joka on tarkoitus julkaista
vuoden 2004 alussa.
Tartuntatautien ehkäisy
Suomessa huumeiden käyttäjien keskuudessa vuonna 1998 alkanut HIV-epidemia nosti julkisuuteen
huumeiden pistoskäytön välityksellä leviävien tartuntatautien ehkäisyn tärkeyden. Vuonna 1997
koeluontoisena Helsingissä alkaneesta huumeiden käyttäjien terveysneuvontapisteen toimintamallista
saatiin hyvä pohja toiminnan laajentamiselle myös muualla Suomessa.

Toiminnalla pyritään mm.

rajoittamaan huumeiden käyttöön liittyvien tartuntatautien leviämistä. Terveysneuvontapisteiden toiminta
on niiden palveluja käyttäville maksutonta ja asiointi tapahtuu nimettömänä.
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 tartuntateemahaastatteluilla (17 osastolta, 13 poliklinikalta). Lisäksi tietoja täydennettiin puhelinneuvonnan seurannalla ja muulla Kurvin
potilasaineistolla.
101 http://www.a-klinikka.fi/tampere/paaperiaatteet.html
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taudeista. Terveysneuvontaa tarjotaan sekä suullisesti että kirjallisesti. Muita terveysneuvontapisteiden
paljon käytettyjä palveluja ovat HIV- ja hepatiittitestaus, B-hepatiittirokotukset ja tarvittaessa myös muut
rokotukset, pienet haavahoidot yms. hoitotoimenpiteet. Toiminnan yhtenä tavoitteena on myös käyttäjien
motivoiminen ja käytännön apu hoitoon hakeutumisessa ja käytön lopettamisessa. Joissakin
terveysneuvontapisteissä on mahdollisuus myös lääkäripalveluihin. Parissa terveysneuvontapisteessä
ollaan kehittämässä myös vertaistukitoimintaa ja kenttätyötä.
Terveysneuvontapisteitä oli syyskuussa 2003 kaikkiaan 20 kunnassa.102 Helsingissä, Espoossa ja
Lappeenrannan terveysneuvontapisteessä toimintaa toteutetaan useammassa eri toimipisteessä. Liikkuva
yksikkö oli toiminnassa sekä Kouvolassa että Kotkassa vuonna 2002, mutta vuoden 2003 alussa enää
Kotkassa. Pääkaupunkiseudulla liikkuvan yksikön toimintaa kokeillaan lokakuusta 2003 alkaen.
Terveysneuvontapiste on jo toiminnassa kaikissa suurimmissa, yli 100 000 asukkaan kaupungeissa sekä
50 000 - 100 000 asukkaan kaupungeissa Vaasaa lukuun ottamatta. Terveysneuvontapisteitä on lisäksi
seitsemässä 20 000 - 50 000 asukkaan kaupungeissa. Toimipisteiden aukioloajat vaihtelevat huomattavasti. Pienimmissä toimipisteissä aukioloaika voi rajoittua 2-3 tuntiin viikossa, ja suurimmissa
toimipisteissä aukioloaika on yli 30 tuntia viikossa.
Terveysneuvontapisteiden asiakasmäärät vaihtelivat vuonna 2002 alle 10 asiakkaasta vuodessa noin 4200
asiakkaaseen vuodessa. Terveysneuvontapisteissä arvioitiin vuonna 2000 asioineen noin 4 800 asiakasta,
vuonna 2001 noin 8 600 asiakasta ja vuonna 2002 noin 9 300 asiakasta (taulukko 15). Asiakasmäärissä on
pääkaupunkiseudun kuntien (Helsinki, Espoo, Vantaa) osalta päällekkäisyyttä, koska osa asiakkaista on
todennäköisesti käyttänyt useita eri toimipisteitä. Käyntejä terveysneuvontapisteissä oli vuonna 2000
yhteensä 32 800, vuonna 2001 noin 62 300 ja vuonna 2002 kaikkiaan 72 200. Terveysneuvontapisteiden
vuosittain lisääntynyt asiakas- ja käyntimäärä antavat hyvän mahdollisuuden veriteitse leviävien
tartuntatautien ehkäisylle, koska ainakin suurimmissa kaupungeissa terveysneuvontapisteet ovat
tavoittaneet huomattavan osan kohderyhmästään. Verkoston kautta on mahdollista välittää nopeasti tietoa
ja käynnistää tarvittaessa interventiotoimenpiteitä (esim. hepatiitti A -joukkorokotukset).

102 Ks. http://www.a-klinikka.fi/yhteystiedot/terveysneuvontapisteet.html

98

Taulukko 15.
Terveysneuvontapisteiden asiakaskunta Suomessa vuonna 2000 - 2002103
Kaupunki/
Asukasmäärä

Terveysneuvontapiste

Yli 100 000

Helsinki / Vinkki
Helsinki / Viitta
Helsinki / Munkkisaari
Espoo / Vinkki
Vantaa / Vinkki
Tampere / Nervi
Turku / Milli
Oulu / Vinkki

Asiakkaat
Avattu
huhti.97
syys.00
joulu.00
touko.01
loka.00
touko.98
helmi.00
loka.01

Yhteensä
50 000
- 100 000

Lahti / Jelppi
Kuopio / Portti
Jyväskylä / Visiitti
Pori / Iivee
Kotka / Vinkki

marras.99
1999
touko.00
huhti.01
tammi.01

Yhteensä
alle 50 000

Hämeenlinna / LivingRoom
Hyvinkää/terveysneuvontapiste
Rauma / Vinkki
Lohja / Helppi
Kouvola / bussi
Imatra / Päihdeklinikka
Salo / Uukkari
Valkeakoski / Step

syys.00
tammi.01
heinä.00
huhti.01
helmi.02
huhti.00
tammi.01
syys.02

Yhteensä
Yhteensä

2000

2001

2002

3 270
n.a.
200
480
650
-

4500
n.a.
1410
170
730
460
970
-

4220
n.a.
1370
450
990
740
1010
30

4 600

8 240

8 810

20
20
80
-

alle 20
40
100
alle 20
n.a.

40
80
90
20
alle 20

120

160

240

50
alle 20
-

100
20
30
40
-

110
alle 20
alle 20
70
20
alle 20
30
alle 20

60

190

270

n. 4 800

n. 8 600

n. 9 300

Terveysneuvontapisteissä vaihdettiin vuonna 2000 noin 564 000 ruisku- ja neula -yhdistelmää, vuonna
2001 noin 1 000 000 yhdistelmää ja vuonna 2002 noin 1 127 000 yhdistelmää. Terveysneuvontapisteissä
otettujen HIV- ja hepatiittitestausten sekä annettujen B-hepatiittirokotusten määrä on myös vuosittain
kasvanut. Muutamassa terveysneuvontapisteessä on toteutettu lisäksi A-hepatiittirokotuskampanja vuonna
2003 A-hepatiittiepidemian rajoittamiseksi.
Veriteitse leviävien tartuntatautien ehkäisyssä maantieteellisesti kattava apteekkiverkosto on myös
keskeisessä asemassa puhtaiden ruiskujen ja neulojen saatavuuden turvaamisessa. Suurin osa apteekeista
(88 %) ilmoitti vuonna 2001 myyvänsä ruiskuja ja neuloja pistämällä huumeita käyttäville. Kuitenkin
lähes 60 prosenttia apteekeista ilmoitti rajoittavansa jollain tavalla ruiskujen tai neulojen myyntiä
huumeiden käyttäjille, esimerkiksi myymällä ruiskuja ja neuloja erillispakkauksissa tai rajoittamalla
103 Tiedot on koottu lääninhallitusten Peruspalvelut Suomen lääneissä 2001 -arviointiraporteista sekä yksittäisten
terveysneuvontapisteiden toimintakertomuksista vuosina 2000 - 2002.
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kerralla myytävien välineiden lukumäärää. Sekä apteekissa asioivien huumeiden käyttäjien määrä että
ruiskujen ja neulojen myyntiä koskevien rajoitusten määrä oli suurempi suurissa kaupungeissa. Ruiskujen
ja neulojen myynnistä kieltäytyneet apteekit olivat keskittyneet Helsinkiin, jossa lähes puolet apteekeista
kertoi, ettei myy ruiskuja ja neuloja huumeiden käyttäjille.
Vuonna 2002 arvioitiin, että apteekkien kautta myytiin kaikkiaan 470 000 ruiskun ja neulan yhdistelmää.
Vuonna 2001 määräksi arvioitiin 420 000, kun määrä vuonna 2000 oli vielä 500 000 - 600 000. Näyttää
kuitenkin siltä, että vaikka terveysneuvontapisteiden kautta vaihdettujen ruiskujen ja neulojen määrä on
lisääntynyt vuosien 2000 - 2002 aikana, myös apteekkien merkitys puhtaiden ruiskujen ja neulojen
saatavuuden varmistaminen on edelleen hyvin tärkeää. Terveysneuvontapisteitä on edelleen vain
suuremmilla paikkakunnilla ja niiden aukioloajat voivat olla hyvin rajoitettuja. Apteekkien toteuttaman
ruiskujen ja neulojen myynnin voidaan nähdä täydentävän terveysneuvontapistetoimintaa suurilla
paikkakunnilla, mutta pienemmillä paikkakunnilla ne voivat olla tarjota ainoan mahdollisuuden puhtaiden
ruiskujen ja neulojen saatavuudelle.
Vuoden 2000 alussa käynnistettiin kolmivuotinen huumeiden pistoskäyttäjien riskikäyttäytymisen
seurantatutkimus yhdessä Suomen suurimpien paikkakuntien, Helsingin, Tampereen ja Turun
terveysneuvontapisteiden sekä Helsingin Kurvin ympärivuorokautista palvelua antavan huumepoliklinikan
kanssa. Hanketta koordinoi A-klinikkasäätiö ja mukana ovat myös Kansanterveyslaitos ja Stakes. Sosiaalija terveysministeriö rahoittaa hanketta.
Hankkeen yhdeksältä ensimmäiseltä kuukaudelta kerätyn 279 alkuhaastattelun perusteella tyypillisimpiä
pistoskäyttöön liittyviä terveyshaittoja olivat erilaiset infektiot ja mielenterveysongelmat. Valtaosa
haastatelluista oli käynyt tartuntatautitesteissä, ja joka neljännellä oli suonitulehduksia. Mielenterveysongelmista kärsi yli 40 prosenttia ja vakava psykoosi tai sekavuustila oli ollut joka kolmannella.
Terveysneuvontapisteiden käyttötiheys oli myös melko korkea, sillä lähes puolet vastaajista kertoi
asioineensa pisteessä edellisen kerran viikon sisällä ja tai neljännes viimeisen kuukauden sisällä.
Käytetyin palvelu oli ruiskujen ja neulojen vaihto (93 %) sekä laboratoriokokeet (43 %) ja Bhepatiittirokotukset (43 %) Tutkimuksen mukaan neuvontapisteissä käyneiden halukkuus lopettaa
huumeiden pistoskäyttö on kuitenkin melko hyvä, sillä arvioitaessa mahdollisuuttaan lopettaa huumeiden
pistoskäyttöä arvoilla 1 (epätodennäköinen) - 10 (hyvin todennäköinen), yli puolet vastaajista oli antanut
lopettamiselle arvon 7 - 10. (Perälä, R. ym. 2002). Kesäkuun 2002 alkuun mennessä kerätystä koko
alkuhaastatteluaineistosta (lkm = 494) seurantaryhmään kuului 355 henkilöä. C-hepatiittipositiivisia heistä
oli 52 prosenttia ja HIV-positiivisia kolme prosenttia.
Vuoden 2000 syksyllä Helsingin Diakonissalaitos avasi Helsingissä Kluuvin (myöhemmin Munkkisaaren)
palvelukeskuksen tuottamaan erityispalveluja HIV-infektion saaneille huumeidenkäyttäjille pääkaupunkiseudulla. Hankkeessa ovat mukana Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungit sekä Helsingin ja Uudenmaan
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sairaanhoitopiiri.

Päiväkeskus

tarjoaa

erilaisia

päivätoimintoja

(ruokailu-

ja

hygieniapalvelut,

terveysneuvonta- ja lääkehoitopalvelut sekä sosiaalisen kuntoutuksen palvelut) sekä lyhytaikaisia
majoituspalveluja että osin myös pitkäaikeisempia tukiasuntopalveluja. HIV-positiivisten huumeidenkäyttäjien päivätoiminnot ovat avoinna joka päivä, lähetettä palveluihin ei tarvita, ja palveluja saa myös
nimettömänä.104 Hankkeeseen osallistuneista HIV-positiivisista tehdyissä haastatteluissa (65 asiakashaastattelua) itse ilmoitettujen tietojen mukaan C-hepatiitti oli asiakkaista 89 prosentilla ja B-hepatiitti 40
prosentilla.105 Kaikkiaan 57 prosentilla asiakkaista oli psyykelääkitys. Kaikista asiakkaista 70 prosenttia
kävi palvelukeskuksessa säännöllisesti. Eniten käytettyjä palveluja olivat ruokailupalvelut ja sosiaalityöntekijän palvelut. Ruiskujen ja neulojen vaihtopalveluja ja infrektiolääkärin palveluja käytettiin myös
paljon. Palvelutarpeen kärkipäähän sijoittui myös "mahdollisuus oleskella ja levätä". (Törmä, S ym. 2002;
Tuomola, P. 2002).

10.2. Toimintatapojen laatusuositukset sekä arviointi
Sosiaali- ja terveysministeriön toimesta esitettiin vuoden 2002 alussa HIV-asiantuntijatyöryhmän
"Suomen kansallinen HIV/AIDS -strategia (2002:1)" -ehdotus. Strategiaehdotuksen mukaan huumeita
käyttävien terveysneuvonta on tärkeimpiä HIV-ehkäisyn välineitä. Terveysneuvontaa tulisi olla saatavilla
kaikissa suuremmissa asutuskeskuksissa lähimmän kolmen vuoden aikana. Toimintaan tulee kuulua myös
käyttövälineiden vaihtaminen. Lisäksi erityyppisiä terveysneuvonnan muotoja tulisi kehittää edelleen.
Terveysneuvonnan

toteutuminen

ja

tuloksellisuus

arvioidaan

valtakunnallisesti

vuoteen

2004

mennessä.106 Myös vankiloissa tulisi tehostaa huumeita käyttävien terveysneuvontaa mm. alentamalla
HIV-testauksen ja neuvontaan hakeutumisen kynnystä.107 Tilannetta tulee seurata vuosittain tehtävällä
selvityksellä ja samalla tulee kehittää vapautumisen jälkeisiä tukitoimia.108
Helsingissä HIV-positiivisten huumeidenkäyttäjien Kluuvin (myöhemmin Munkkisaaren) palvelukeskushankkeesta tehdyn arvioinnin109 perusteella vuoden 2002 huhtikuuhun mennessä Kluuvin palvelukeskus
oli

onnistunut

tavoittamaan

148

HIV-positiivista

huumeiden

käyttäjää,

eli

60

%

kaikista

Kansanterveyslaitoksen siihen asti tilastoimista HIV-positiivisista, jotka olivat saaneet tartunnan
suonensisäisen huumeiden käytön vuoksi. Toiminta-aikanaan palvelukeskuksessa testein todettujen,
uusien HIV-positiivisten määrä oli 58 % Kansanterveyslaitoksen vastaavana aikana rekisteröimistä
104 Ks. http://www.hdl.fi/hivjaaids/luelisaa.htm
105 Haastattelutiedot perustuvat hanke-evaluaatioon, joka tehtiin vuonna 2002 (ks. myös luku 10.2). Evaluaatiossa haastateltiin
puolistrukturoidulla haastattelulla nimettömästi 99 asaiakasta, joista HIV-positiivisia oli testien perusteella 65 ja riskiryhmään
kuuluvia 34. Lisäksi puolet palvelukeskuksen henkilöstöstä (16) haastateltiin 1,5 tunnin teemahaastatteluilla samoin kuin 13 alan
asiantuntijaa ja sidosryhmien edustajaa. Tietoja täydennettiin palvelukeskuksen välittömässä ympäristössä tehdyillä kyselyillä
(vastauksia 123) sekä haastattelemalla puhelimitse kolmea eri roolissa alueella toimivaa poliisia.
106 Kansanterveyslaitokselta on valmistunut ehdotus terveysneuvontapisteiden toiminnan seuranta- ja tilastointijärjestelmäksi
107 Ks. luku 12.1.
108 Ks. http://www.stm.fi/suomi/julkaisu/julk01fr.htm
109 Ks. menetelmän osalta luku 10.1. (tartuntatautien ehkäisy)
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uusista, suonensisäisen huumeiden käytön aiheuttamista HIV-tartunnoista. Näin palvelukeskus on
tavoittanut erittäin hyvin kohderyhmänsä asiakkaita. Raportin mukaan erittäin matala kynnys ja palvelujen
tuominen saman katon alle ovat olleet avaintekijöitä siihen, että kohderyhmä on saatu kiinnittymään
palveluihin. Kyselyn mukaan lähes joka kolmas koki fyysisen ja psyykkisen terveydentilansa parantuneen
asiakkuuden

myötä.

Saman

verran

kertoi

myös

asumisolojensa

parantumisesta.

Kolmannes

asiakaskunnasta mainitsi myös huumeiden käyttönsä vähenemisestä. Palvelukeskuksessa ainoana
paikkana Suomessa annettu metadoni-ylläpitohoito on osoittautunut opiaattiriippuvaisten asiakkaiden
kohdalla tehokkaaksi keinoksi vähentää riskikäyttäytymistä ja tätä kautta vähentää HIV-tartuntojen
leviämistä. Hanke toi myös esiin yllättävän suuren määrän huumeiden käyttäjiä, joilla ei ollut HIVtartuntaa, mutta jotka olivat yhtä lailla syrjäytyneitä ja vailla asianmukaista hoitoa. Myös tämän ryhmän
saaminen palvelujen ja hoidon piirin on tärkeää HIV-epidemian leviämisen ennalta ehkäisyn kannalta.
(Törmä, S. ym. 2002).

11. HUUMEIDEN ONGELMAKÄYTTÄJIEN HOITO

Päihdehuoltolain (41/1986) 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 sekä yleisiä palveluja niin, että ne kykenevät vastaamaan päihdehuollon
tarpeisiin, että annettava tarvittaessa erityisesti päihdehuoltoon tarkoitettuja palveluja.110
Päihdehuollon erityispalvelujärjestelmä koostuu avohoidollisista vastaanotoista (A-klinikat, nuorisoasemat), lyhytaikaisesta laitoshoidosta (katkaisuhoitoasemat), kuntoutusyksiköistä ja tukipalveluista
(päiväkeskukset ja tukiasunnot) sekä vertaistukitoiminnasta (AA, NA).111 Näiden palvelujen ohella entistä
merkittävämpi osa päihdeongelmista hoidetaan sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalveluissa (sosiaalitoimistojen sosiaalityö ja lastensuojelu, mielenterveystoimistot, terveyskeskusten vastaanotot ja
vuodeosastot, sairaalat ja erityisesti psykiatriset sairaalat). Suomessa on vuodesta 1996 alkaen toiminut
järjestöpohjainen päihdeasiamies-instituutio, jonka tarkoituksena

on

päihdehuollon asiakkaiden

edunvalvonta ja työalueena koko Suomi.112

110 Ks. luku 1.2.2.
111 Erityispalvelupisteiden osoitteita on saatavilla esimerkiksi Selvis-kalenterista (2002) tai hoitopaikkaoppaasta (Pienimäki, A.
toim. 2001) tai seuraavista internet-osoitteista: http://www.health.fi/paihde/kuvat/Acrobat/Selvis2003.pdf ,
Http://www.stakes.fi/neuvoa-antavat , http://www.a-klinikka.fi/hoitopalvelut/index.html
112 Ks. myös http://www.paihdeasiamies.com/
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Päihdehuollon erityispalveluina tarjottavia avohoidon vastaanottoja on yli sadalla paikkakunnalla. Lisäksi
varsin monet kunnat ovat sopineet palvelun (julkisen tai yksityisen) ylläpitäjän kanssa palveluiden ostosta
oman kuntansa asukkaita varten. Vuoden 2002 aikana avohoitoyksiköissä (75 A-klinikkaa ja 15
nuorisoasemaa) kävi 47 400 päihdeongelmaista asiakasta (= alkoholi-, lääkeaine- ja huumausaineasiakkaat
yhteensä). Laitoshoidossa (60 katkaisu- tai kuntoutuslaitosta) puolestaan hoidettiin 11 200
päihdeongelmaista asiakasta.113 Avohoitoyksikköjen asiakkaista 31 % oli naisia (nuorisoasemilla noin 45
%). Alle 30-vuotiaiden osuus oli 27 % asiakaskunnasta.

Laitospalveluissa (katkaisu- ja kuntoutus-

laitokset) naisten osuus oli 25 % ja alle 30-vuotiaiden osuus 18 %. Hoitojaksoista 22,4 % kesti yli 2
viikkoa ja 3 kuukautta tai enemmän kestäneiden hoitojaksojen osuus oli 1,8 %. (Päihdetilastollinen
vuosikirja 2003; Sosiaali- ja terveydenhuollon tilastollinen vuosikirja 2003)114 Käytännössä vähintään
kolme

neljästä

päihdehuollon

hoitoyksiköstä

lukee

nykyään

itsensä

Stakesin

päihdehuollon

hoitopaikkatietokannan mukaan huumehoitoon erikoistuneeksi yksiköksi.115
Erilaisten vähemmistöjen huumepalvelut
Suomessa kaikki hoitopalvelut ovat periaatteessa kaikkien käytettävissä, mutta varsinkin kieli ja myös
kulttuurien tuntemus sekä liikunta-, kuulo- tai näkörajoitteet asettavat käytännön rajoituksia
hoitopalveluille.
Pääkaupunkiseudulla, jossa asuu yli 40 % maahanmuuttajista, käy päihdehuollon yksiköissä vain
satunnaisesti muita kuin suomalaisia. Eräät maahanmuuttajat ovat saaneet apua A-klinikoilta. Etnisistä
vähemmistöistä erityisesti romani-väestölle on perinteisesti olemassa jonkin verran eriytettyjä huume- ja
päihdepalveluja.116 Venäjänkielisiä huumausaineiden (erityisesti heroiinin) ongelmakäyttäjiä117 varten on
luotu erityishoitomahdollisuuksia Järvenpään sosiaalisairaalaan. Helsingin terveysneuvontapiste Vinkissä
on yksi erillisrahoituksella palkattu sairaanhoitaja inkeriläisiä paluumuuttajia varten (Kullat, M. 2001) ja
Helsingin diakonissalaitos on käynnistänyt vuoden 2001 alusta Venpro-Pycnpo -hankeen venäjänkielisten
maahanmuuttajien huumehoidon tarpeen arvioimiseksi, hoidon suunnittelemiseksi sekä hoidossa
tarvittavan kirjallisen materiaalin tuottamiseksi.118 Kahden vuoden aikana jälkimmäinen hanke on
tavoittanut yli 40 venäjänkielistä asiakasta tai heidän perheenjäsentään.119 Lisäksi A-klinikkasäätiö on
avannut Internet-sivuston maahanmuuttajille, joissa on sekä englanniksi että venäjäksi keskeisiä ohjeita

113 Vuoden 1999 yhden päivän päihdetapauslaskennan mukaan huumeasiakkaiden osuus on päihdehuollon erityispalvelujen
avopalveluissa on noin 20 % ja laitospalveluissa noin 30 %. (Nuorvala, Y. ym. 2000)
114 Asumispalvelujen osalta ks. kappale 11.3.
115 Itse ilmoitettu määritelmä (hoidetaanko yksikössä myös huumeongelmaisia) poikkeaa luvun 3.1. määritelmästä (asiakkaat
suurelta osin huumeongelmaisia), jota käytetään huumehoitotiedonkeruussa. http://www.stakes.fi/neuvoa-antavat/
116 Romano-missio yhdistys on tuottanut oppaan "Etnisen hoitomallin suositus". Ks. myös Http://www.romanomissio.fi
117 Vuoden 2001 arvioiden mukaan pääkaupunkiseudulla olisi noin 200 – 500 venäläistä alkuperää olevaa huumeiden käyttäjää
(Puro, P. 2001).
118 Ks. Http://www.hdl.fi/diakoniaprojektit/venpro.htm
119 Ks. http://www.stakes.fi/dialogi/03/dia62003/6.htm
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suomalaisesta päihdehuoltojärjestelmästä sekä mahdollisuuksista hoitoon hakeutumiseen.120

Irti

Huumeista ry ja Inkerikeskus ry kouluttavat kielitaidon omaavia henkilöitä puhelinpäivystäjiksi ja
tukihenkilöiksi niin huumeiden käyttäjille kuin heidän lähiomaisilleenkin.
Sininauhaliiton

koordinoima

valtakunnallinen

vammaisten

päihdepalveluiden

kehittämisprojekti

toteutetaan vuosina 2001 - 2004. Hankkeessa ovat mukana A-klinikkasäätiön, Helsingin Diakonissalaitoksen, Kalliolan kannatusyhdistyksen ja Sininauhaliiton osaprojektit. Projektissa kehitetään
päihdehoitopalveluita vammaisille henkilöille (näkövammaiset, kuurot, kehitys- ja liikuntavammaiset sekä
aivo- ja selkäydinvammaiset) soveltuviksi niin olosuhteiltaan kuin sisällöltäänkin. Koordinaatioprojektissa
kootaan osaprojekteista saatu kokemus ja tieto sekä ohjataan palveluiden kehittymistä tarpeita vastaavaan
suuntaan tekemällä laajaa yhteistyö- ja koulutustoimintaa vammais- ja päihdetyötä tekevien
ammattilaisten keskuudessa.121

11.1 Lääkkeetön hoito ja terveydenhuolto osana kansallista järjestelmää
Päihdehuoltolain mukaan hoitojärjestelmän tavoitteissa korostuvat yhtä hyvin päihderiippuvuuden hoito ja
päihdekierteen katkaisu kuin ihmisarvoisemman elämän aikaansaaminen ja kärsimysten lieventäminen.
Pelkät hoitotoimet eivät ole useinkaan riittäviä, vaan päihdeongelmaista tulee tarvittaessa auttaa
ratkaisemaan myös toimeentuloon, asumiseen ja työhön liittyviä ongelmia. Lainsäätäjän määrittelemässä
kokonaisvaltaisessa hoidossa korostuu näin sosiaalityöpohjainen päihdetyö. Suomen päihdehuoltojärjestelmän ydin, erityispalvelut, ovatkin hallinnoltaan edelleen pääosin sosiaalihuoltoviranomaisten
vastuulla. Vuosituhannen vaihteessa huumeriippuvuuden tiukat lääkehoito-ohjeet ovat kuitenkin
määritelleet lääketieteellisiä erityistehtäviä päihdehuollon erityisyksiköille vaikka yksiköissä on ollut
pulaa lääkäreistä. Yhteisöhoidon ja lääkkeettömien hoitovaihtoehtojen puolestapuhujia ja ongelmien
sosiaalisia ulottuvuuksia hoidon keskiöön vaativia on kuunneltu julkisuudessa huomattavasti vähemmän
kuin lääkehoitoa edustavia. Lääkinnällisen ja ei-lääkinnällisen mallin kamppailussa onkin unohtunut, että
joko tai -ajattelua parempi lähtökohta olisi ottaa molemmat huomioon. Suomalaisen päihdetyön onkin
tulevaisuudessa riittävään näyttöön perustuen kyettävä osoittamaan, että hoito on hyvää silloin kun siinä
yhdistetään moniammatillisesta lähtökohdasta joustavasti terapiaa, sosiaalityötä ja lääketiedettä. (Murto,
L. 2002)
Vuoden aikana on valmistunut yksi seurantaselvitys lääkkeettömästä ja yhteisöideologiaan perustuvasta
huumekuntoutushankkeesta. Kuntoutusta on toteutettu Kankaanpään A-kodissa vuodesta 1997 alkaen.
Asiakkaan kuntoutusaika on yksi vuosi, joka jakaantuu kolmeen jaksoon: kaksi ensimmäistä jaksoa
kestävät kolme kuukautta, ne toteutetaan tiiviisti yhteisössä, jossa opetellaan vastuun ottamista sekä
120 Ks. http://www.paihdelinkki.fi/
121 Ks. http://www.vapa.info/
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omasta että koko yhteisön hyvinvoinnista. Viimeinen jakso kestää puoli vuotta, se sisältää yksilöllisiä
koulutusjaksoja ja kolme kuukautta työssäoppimista jossain kankaanpääläisessä yrityksessä, jolloin
oppilaat saavat toimeentulotuen suuruista tuloa, josta he itse maksavat ruuan, asumisen ja muut
henkilökohtaiset menonsa. Samalla opetellaan henkilökohtaista rahan- ja ajankäytön taitoja sekä
toimimaan yhteiskunnan jäsenenä työpaikoilla ja oppilaitoksissa. Vuodesta 1998 alkaen yhteisössä on
kerätty seurantatietoa kuntoutuksessa olleilta kaksi kertaa vuodessa kokoontuvassa jatkoryhmässä.
Yhteisössä oli vuodesta 1998 vuoteen 2000 asti 63 aikuista oppilasta, joista on saatu seurantatiedot
haastattelujen avulla 37 oppilaalta (59 %). Aikaa kuntoutuksen päättymisestä haastatteluun on kulunut
kahdesta kuukaudesta viiteen vuoteen. Suurin osa haastatelluista on ollut huumeiden käyttäjiä.
Haastattelujen mukaan raittiina tai lähes raittiina oli 45 % koko yhteisön oppilasmäärästä. Töissä olevien
osuus oli 18 %, opiskelevien osuus 16 % ja työharjoittelussa olevien osuus 11 % koko yhteisön
oppilasmäärästä. Haastattelujen perusteella päihdeongelmaan auttaneina tekijöinä esiin nousivat ystävät tai
ihmissuhteet sekä itsehoitoryhmät. Elämäänsä tyytyväisiä oli 94 % haastatelluista, ja suuri syy
tyytyväisyyteen oli elämänmuutos kokonaisuudessaan: perhe, asunto, työ, uusi ihmissuhdeverkosto sekä
raittius. (Ruisniemi, A. 2003)

11.2 Korvaus- ja ylläpitohoito
Sosiaali- ja terveysministeriö antoi 1997 määräyksen opioidiriippuvaisten potilaiden hoidosta eräillä
lääkkeillä. Hoidon tavoitteena oli opioidiriippuvuudesta vieroittaminen ja hoidon tuli perustua
moniammatillisesti laadittuun hoitosuunnitelmaan, jossa lääkehoidon lisäksi määritellään aina myös
potilaan muu lääketieteellinen ja psykososiaalinen hoito sekä sen seuranta. Määräystä on muutettu vuonna
1998 ja asiasta on annettu asetukset vuosina 2000 ja 2002.122
Korvaushoito buprenorfiinia tai metadonia vaikuttavana aineena sisältävillä lääkevalmisteilla voidaan
aloittaa

ainoastaan

sellaisille

potilaille,

joiden

kohdalla

vieroitushoito

yleisesti

hyväksyttyjä

hoitokäytäntöjä ja menettelytapoja noudattamalla ei ole johtanut vieroittumiseen. Ylläpitohoito saadaan
aloittaa vain sellaisille potilaille, joilla opioidien käytöstä johtuvien haittojen vähentäminen on erityisen
tärkeää. Tällaisia potilaita ovat erityisesti henkilöt, joita ei todennäköisesti saada lopettamaan kokonaan
huumeiden käyttöä, mutta joiden kohdalla ylläpitohoidon avulla voidaan todennäköisesti ehkäistä
tartuntatautien leviämistä ja muita terveyshaittoja, joiden elämän laatua voidaan siten parantaa, ja joita
ylläpitohoito-ohjelman aikana voidaan valmentaa vaativampaan kuntouttavaan korvaushoitoon.
Arvioiden mukaan Suomi, Ruotsi ja Norja edustavat erittäin tiukkaa ja rajoittavaa korvaushoitomallia,
jossa hoitoon pääsyä on rajoitettu ja hoidosta poistaminen (rankaiseminen) on ollut tavallista. Suomessa
opiaattiriippuvaisten lääkkeellinen korvaushoito aloitetaan erittäin myöhään. Miltei poikkeuksetta hoitoon
122 Ks. luku 1.2.2.
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päässeet potilaat ovat olleet vuosikausia opiaattiriippuvaisia, ja heidän hoitonsa virallisessa
hoitojärjestelmässä on toistuvasti epäonnistunut. Niinpä useimmat hoitoon päässeet ovat olleet pitkälti
syrjäytyneitä. Käytäntö on kuitenkin Suomessa vaihdellut eri alueilla siten, että varsinkin
pääkaupunkiseutu edustaa rajoittavaa hoitopolitiikkaa. (Salaspuro, M 2002). Vaikka ministeriö on
madaltanut korvaushoidon kynnystä ja korostanut asetuksen joustavuutta, buprenorfiinin laaja katukäyttö
on vaikeuttanut sen käyttöä hoidossa. Hoitohenkilöstön on ymmärrettävästi vaikea hyväksyä saman aineen
käyttöä katuhuumeena ja virallisessa hoidossa. Toisaalta on haluttu korostaa suomalaisen päihdehuollon
perinnettä, moniammatillista hoitotiimiä, hoitosuunnitelmaa ja puuttumista sekä psykiatrisiin, somaattisiin
että sosiaalisiin ongelmiin vastakohtana medikaaliselle ja biolääketieteelliselle hoitomallille (Knuuttila, V.
ym. 2003).
Vuoden 2002 loppuun asti ministeriön määräyksen mukaisen hoidon ulkopuolelle jääneistä
ongelmakäyttäjistä monet kuitenkin kävivät säännöllisesti lääkkeiden hakumatkoilla ulkomailla, erityisesti
Ranskasta. Osa heistä pyrki hoitamaan itse itseään, mutta buprenorfiinia käytettiin myös pistämällä.
Lääkelaitoksen määräyksellä (3/2000) pyrittiin rajoittamaan buprenorfiinin runsasta maahantuontia
henkilökohtaiseen käyttöön. Määräyksen mukaan matkustaja saa tuoda mukanaan henkilökohtaiseen
käyttöönsä huumausaineena pidettäviä lääkevalmisteita korkeintaan 14 vuorokauden käyttöä vastaavan
määrän ja tuotaessa toistamiseen samaa tai vastaavaa lääkevalmistetta, edellisestä maahantuonnista on
pitänyt kulua vähintään aikaisemmin maahantuodun lääkemäärän käyttöä vastaava aika. Vuoden 2003
alusta voimaantullut Schengen-sopimuksen mukainen asetus lääkevalmisteiden henkilökohtaisesta
tuonnista Suomeen (1088/2002) kuitenkin pysäytti maahantuonnin Schengen-maista, esimerkiksi
Ranskasta, sillä sen edellytyksenä olevan todistuksen laillisesti hankittujen lääkeaineiden tarpeellisuudesta
voi saada vain kotimaasta, so. Suomesta hankitun reseptin perusteella. (Hermanson, T. ym. 2003)
Alustavien tietojen perusteella näyttäisi siltä, että buprenorfiinin salakuljetus olisi uudessa tilanteessa
lisääntynyt Ranskasta ja että käyntejä on lisäksi alettu organisoida Schengen-sopimuksen ulkopuoliseen
Viroon, josta laadittujen Subutex-reseptien nojalla apteekeista ostetaan sallittu kahden viikon käyttöannos
tuotavaksi Suomeen.
Ministeriön päätöksiin liittyvässä, lääkkeillä annettavassa buprenorfiini-vieroitus- tai korvaushoidossa tai
metadoni-korvaushoidossa oli vuoden 2001 kesällä 35:ssä hoitoyksikössä hieman yli 200 henkilöä, joista
noin puolet metadonilla annettavassa korvaushoidossa. (Opioidiriippuvaisten lääkkeellisiä hoitoja
kehittäneen työryhmän muistio, 2001).123 Vuoden 2002 puolessa välissä tehdyn kyselyn perusteella
korvaushoitoa antavia yksiköitä olisi yli sata ja niistä korvaushoidossa hieman yli 400 asiakasta. Vuoden
2003 puolessa välissä korvaushoidoissa olevien henkilöiden lukumääräksi arvioitiin 500 - 600.
Hoitohenkilöstön mielipiteen mukaan korvaushoito on vakiintumassa nopeasti yhdeksi "normaaliksi"
huumeongelmaisten hoitomuodoksi. Käytännön työntekijät ovat myös varsin tyytyväisiä vallitseviin
toimintakäytäntöihin ja -periaatteisiin, vaikka vaativan asiakasryhmän hoitoon kaivataan lisätietoa ja 123 Ks. myös http://www.stm.fi/suomi/uutta/uusi05fr.htm
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koulutusta. Kysely antaa myös viitteitä siitä, että mitä vanhempi työntekijä on, sitä helpommin hän sekä
asettaa hoidon tavoitteeksi korvaavasta lääkkeestä vieroittautumisen että rajoittaisi korvaushoidon keston
yhteen vuoteen. Sen sijaan mitä enemmän työntekijälle on kertynyt omia asiakkaita, sitä vaikeammilta
nämä rajaukset näyttäisivät. (Jokinen P, ym. 2003)
Ensimmäinen suomalainen lääkehoidon arviointitutkimus valmistui vuoden 2002 alussa (Baas, A ym.
2002). Tutkimus koski buprenorfiinin avulla tapahtuva vieroitushoitoa, joka aloitettiin lokakuussa 1997
avohoito-ohjelmalla Kettutien A-poliklinikalla ja laitoshoito-ohjelmalla Järvenpään sosiaalisairaalassa.
Hoidon tavoitteiksi asetettiin opioidiriippuvaisten kiinnittäminen virallisiin hoito-ohjelmiin, päihde-,
rikos- ja syrjäytymiskierteen katkaiseminen, kuntouttavan psykososiaalisen hoidon järjestäminen sekä
vieroituksen jälkeiseen jatkohoitoon ohjaaminen. Buprenorfiinihoitoa voitiin tällöin voimassa olleen
asetuksen perusteella jatkaa enintään vuoden ajan.
Kehittämisprojektin aikana (1.1.1998 - 30.6.2000) hoitoon hakeutui 171 potilasta, joista 95 aloitti
laitoshoito-ohjelmassa ja 76 avohoito-ohjelmassa. Suurin osa potilaista oli alle 30-vuotiaita (71 %) ja
suurimman ikäryhmän muodostivat alle 25-vuotiaat. Potilaista 70 % oli miehiä. Potilaiden keskeiseksi
ongelmaksi osoittautui pitkään jatkunut päihteiden sekakäyttökierre. Buprenorfiinin käyttö pistämällä oli
yleisempää kuin heroiinin käyttö. Riippuvuus rauhoittavista lääkkeistä oli yleistä (80 %), samoin
kannabiksen käyttö (70 %). Hoitoontulovaiheessa 40 % potilaista oli käyttänyt myös amfetamiinia.
Riskikäyttäytyminen oli tyypillistä ja C-hepatiitti todettiin noin 80 prosentilla potilaista. Kolmas iso
ongelma oli krooninen sosiaalinen syrjäytyminen, kasautunut moniongelmaisuus. Huomattava osa
potilaista oli vailla ammattikoulutusta, työmarkkinoilta syrjäytyneitä ja vailla toipumista tukevaa
verkostoa. Monilla oli myös asumisen ongelmia ja rikollista käyttäytymistä.
Seurantatutkimuksen tulosten perusteella voidaan päätellä, että buprenorfiini on lääkkeenä tehokas
hoitoon kiinnittämisen väline. Avohoidossa hoito-ajat olivat keskimäärin puoli vuotta ja laitoshoidosta 76
% potilaista siirtyi sovitusti jatkohoitoon omalle paikkakunnalleen. Lääkehoidon tukemana korjaava ja
kuntouttava psykososiaalinen hoito saatiin useimpien kohdalla alulle. Buprenorfiini osoittautui
tehokkaaksi lääkkeeksi heroiinista vieroittautumisessa ja käytön ehkäisemisessä. Seurantatietojen mukaan
alle 10 potilasta oli retkahtanut käyttämään heroiinia vuoden seuranta-ajalla. Myös muiden laittomien
aineiden käyttö väheni oleellisesti hoidon aikana. Buprenorfiinista vieroittautuminen onnistui 31 potilaan
(18 %) tapauksessa. Laitoshoitojakson (1-3 kuukautta) aikana 24 potilasta vieroittautui. Avohoidossa
vuoden määräaikana vieroitus toteutui vain 7 potilaan tapauksessa. Buprenorfiinin oheiskäyttö ja
väärinkäyttö hoito-ohjelmien aikana olivat yleisiä ongelmia. Lääkkeen oikean käyttötavan opettaminen
muodostui erityiseksi haasteeksi molemmissa hoito-ohjelmissa.
Seurantatutkimuksen arvion mukaan kynnystä buprenorfiinilla tapahtuvaan vieroitushoitoon pääsemiseen
tulisi madaltaa ja huomiota kiinnittää erityisesti hoidon tarpeen arvioimiseen eli potilaiden ohjautumiseen
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heille soveltuviin sekä lääkkeettömiin että lääkkeellisiin hoito-ohjelmiin. Erityistä huomiota tulisi
kiinnittää psykososiaaliseen hoitoon lääkehoidon kehittämisen rinnalla. Korvaushoidon tarkoituksena on
nimenomaan moniongelmaisten potilaiden kiinnittäminen käyttäytymisen ja sosiaalisten elinolosuhteiden
muutosta tukeviin hoito-ohjelmiin sekä lääkityksen lopettaminen siinä vaiheessa, kun potilas on siihen itse
valmis. Erityisesti pääkaupunkiseudun ongelmina ovat hoitopaikkojen hidas vapautuminen ja pitkä
jonotusaika hoitoon: hoidon aloitukset tehdään erityisyksiköissä, mutta vakiintuneessa hoidon vaiheessa
olevia potilaita ei ole saatu riittävästi siirrettyä peruspalvelujen piiriin. Mikäli tässä onnistuttaisiin, uusia
potilaspaikkoja saataisiin lisää.

11.3 Jälkihuolto
Kerran huumausaineongelmasta irti päässeen pitäminen pysyvästi irti huumausainekulttuurista tai
huumausaine-ehtoisesta elintavasta on keskeinen osa pysyvää huumausaineiden ongelmakäytöstä
vapautumista. Yleensä suurin riski retkahtamiseen takaisin päihteiden käyttöön on juuri silloin, kun
käyttäjä vapautuu suojatuista laitosoloista ja paluu arkisiin toimintaympäristöihin toteutuu. Eräät hoitoohjelmat pitävät sisällään laitoshoidon jälkeisen noin vuoden mittaisen seurantajakson. Hoito-ohjelman
osana voivat tällöin olla myös yleiset sosiaalipoliittiset toimenpiteet, asiakkaan asumisen järjestämien ja
asiakkaan kiinnittäminen työ- tai opiskelumaailmaan. Hoidon jälkeen osallistuminen vertaisryhmätoimintaan auttaa myös päihteiden käyttäjää kehittämään itselleen sosiaalista toimintaympäristöä, joka on
vapaa huumeiden käytöstä.

Asumispalvelut
Suomessa kuntien yleisten sosiaalipalvelujen osana on mahdollisuus järjestää taloudellisesti tuettua
asumista

päihdeongelmaisille,

jotka

eivät

tarvitse

varsinaisten

erityispalvelujen

(esimerkiksi

päihdehuollon asumispalvelujen) tukea. Osana suomalaista päihdehuollon palvelujärjestelmää ovat
päihdehuollon asumispalveluyksiköt. Ne on tarkoitettu päihdeongelmaisille, jotka tarvitsevat päivittäistä
tukea omatoimiseen asumiseen. Osassa asumispalveluyksiköitä on tarjolla lisäksi kuntoutuspalveluja. Osa
yksiköistä toimii terapeuttisina yhteisöinä ja tarjoaa varsinkin pitkälle syrjäytyneille mahdollisuuden
uuden elämäntavan hallintaan. Suomessa on myös muutama erityisesti huumausaineiden käyttäjille
tarkoitettu asumispalveluyksikkö. Vuonna 2002 kaikissa päihdehuollon asumispalveluyksiköissä arvioitiin
olleen yhteensä noin 5 100 asiakasta (Sosiaali- ja terveydenhuollon tilastollinen vuosikirja 2003).
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Koulutus ja jatkokoulutus
Huumeiden ongelmakäyttäjää pyritään hoitamaan moniammatillisena yhteistyönä. Varsinkin nuorten
ongelmakäyttäjien hoidossa mukana ovat myös kouluviranomaiset. Näin koulutuksen suunnittelu ja
ammatinvalinnanohjaus kuuluvat automaattisesti itse hoitoprosessiin. Vanhempien ongelmakäyttäjien
hoidon loppuvaiheessa opetus- tai työvoimaviranomaisten läsnäolo ei aina ole taattua. Koulutuksen
ongelmana on myös, että pitkän huumeuran läpi käyneen henkilön valmiudet pitkäjännitteiseen opiskeluun
eivät ole parhaat. Koulutusjärjestelmässä (esimerkiksi työttömille tarkoitetussa koulutuksessa) on vähän
normaaliin työuraan ohjaavaa koulutusta, joka olisi sopeutettu ongelmakäyttäjän kykyihin. Toisaalta
huumeongelmasta kuntoutuneen kilpailuedellytykset työmarkkinoilla eivät ole hyvät, mikä myös saattaa
heikentää opiskelumotiivia.

Työllistämistoimet
Huumeita käyttäneiden työllistyminen on vaikeaa ja kohtaa monenlaisia ennakkoluuloja ja esteitä.
Asiakastyön menetelmät osoittautuvat riittämättömiksi, jos vastaanottavia työpaikkoja tai -tehtäviä ei
löydy. Vastaavasti työpaikasta ei ole hyötyä, jos työllistymiskynnys on liian korkea. Myös alussa oleva
päihdehoito voi olla esteenä työllistymiselle. Kohderyhmälle tulisikin luoda paremmat työllistymisedellytykset ja valmiudet vaikuttamalla toimivan, sektori- ja hallintorajat ylittävän, kohderyhmän
työllistymistä tukevan yhteistyöverkoston luomiseen.
Työllistämistoimista yhtenä esimerkkinä ovat nuorten työpajat, jotka ovat alle 25-vuotiaille nuorille
tarkoitettuja työharjoittelupaikkoja. Näissä tehdään erilaisia työtehtäviä kunnasta ja työpajasta riippuen.
Pajaan palkataan 5-6 kuukaudeksi ja siitä maksetaan palkkaa niin kuin työstä yleensäkin.
Työpajatoiminnassa on mahdollista tukea myös nuorten omaa elämänhallintaa ja räätälöidä nuorille
henkilökohtaiset polut koulutus- ja työllisyyspoluille. Nuorten henkilökohtaisessa ohjaamisessa tuetaan
myös päihde- tai huumeriippuvuudesta irti pääsemistä, jotta em. polun alkuun voitaisiin päästä.
Lähitulevaisuudessa nuorten työpajoissa toimivien ohjaajien koulutuksessa panostetaan nuorten elämän
ongelmakohtien tunnistamiseen sekä päihde- ja huumeriippuvuusnuoren ohjaamiseen ja alan
ennaltaehkäisevään työhön. Työpajassa ohjaaja tekee yhteistyössä nuoren kanssa sopimuksen pajajakson
aikana nuoren elämän tilanteessa saavutettavista tavoitteista - näin vastuu tavoitteiden toteuttamisesta
säilyy myös nuorella itsellään.124

124 Tarkempaa tietoa työpajoista esimerkiksi osoitteesta: http://www.alli.fi/allison/tyoelama/tyopajat.html#paja
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12. LAILLISUUSVALVONTAJÄRJESTELMÄN TOIMET

Suomessa laki kieltää rangaistuksen uhalla huumausaineiden laittoman valmistamisen, viljelyn,
maahantuonnin, kuljettamisen, myynnin ja muun levittämisen, hallussapidon ja käytön. Lainsäädäntö
tarjoaa näin poliisille mahdollisuuden puuttua huumausaineiden käsittelyyn. Poliisi hyväksyi tammikuussa
2000 vuosille 2000 - 2003 toimialalleen kohdennetun huumausainestrategian. Poliisin huumausainestrategia painottaa jälkikäteisen huumausainerikoksiin puuttumisen lisäksi myös poliisin roolia huumeiden
kysyntää ennaltaehkäisevässä työssä. (Hietaniemi, T. 2002) Strategiassa kysyntään vaikuttamisen osalta
esiin nostetaan sekä ennalta estämisen ja varhaisen puuttumisen että valvonnan toimenpiteitä. Syyskuussa
2002 vahvistettiin poliisin uusi huumausaineiden vastainen strategian vuosille 2003 - 2006 (2002).125
Kysynnän vähentämisen osalta uudessa poliisin huumausaineiden vastaisessa strategiassa 2003 - 2006
(2002) korostetaan, että poliisin valvonta- ja tutkintatoiminnan yhteydessä tapaamalle huumausaineiden
käyttäjälle

annetaan

aina

hoitoonohjausta,

ja

tarvittaessa

henkilö

toimitetaan

sosiaali-

ja

terveydenhoitohenkilöstön hoitoon kihlakunnittain sovittujen toimintatapojen mukaisesti. Lisäksi
edellytetään, että asianmukainen hoito tulee olla huumausaineiden ongelmakäyttäjän rangaistusseuraamuksen todellinen vaihtoehto kaikissa huumausainerikoksen rangaistustyypeissä. Paikallistason
turvallisuussuunnitelmiin sisällytetään huumeongelmaisen paikkakuntakohtainen hoitoonohjauksen
toimintasuunnitelma, nuorten osalta varhaisen puuttumiseen liittyvä viranomaisyhteistyön toimintasuunnitelma sekä ennalta estävän toiminnan toimintasuunnitelma. Ennalta estävän toiminnan
tehostamiseksi huumausainerikoksesta ensimmäisen kerran kiinni jääneen alle 18-vuotiaan henkilön
tekoon puututaan tehokkaalla viranomaisyhteistyöllä järjestämällä muun muassa puhuttelutilaisuuksia,
joihin osallistuvat nuoren lisäksi poliisi, syyttäjä, sosiaaliviranomaiset ja nuorten vanhemmat tai huoltajat.
Lisäksi huumeisiin liittyvän tietouden jakamista lisätään avainvaikuttajille, kuten opettajille, ja muille
kasvattajille, kouluterveydenhoitajille, nuoriso- ja urheiluohjaajille sekä muille lasten ja nuorten kanssa
tekemisissä oleville henkilöille.
12.1 Vankilatyö
Vuonna 1998 vankeinhoitolaitos käynnisti työn vankeinhoitolaitoksen päihdestrategian luomiseksi
ehkäisemään päihteiden käytöstä aiheutuvia ongelmia vankiloissa. Strategian pohjalta laadittu
toimintaohje otettiin käyttöön tammikuussa 1999 (Vankeinhoidon päihdestrategia, osa I, 1999). Strategian
mukaan päihteiden vastainen toiminta perustuu vankien tuntemukseen ja lähityön menetelmiin, joilla
pyritään toisaalta siihen, ettei vankiloissa esiinny, käytetä tai valmisteta päihteitä, ja toisaalta siihen, että
päihteettömällä ja turvallisella toimintaympäristöllä sekä sosiaalisia valmiuksia kehittämällä vankeja

125 http://www.intermin.fi/intermin/images.nsf/files/8D6FA0AA1B69B281C2256C2A004642A8/$file/huumausainestrategia.pdf
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tuetaan rikoksettomaan ja päihteettömään elämäntapaan sekä ehkäistään päihteiden käytöstä aiheutuvia
haittoja.
Kysynnän vähentämisen ja rajoittamisen osalta tavoitteeseen pyritään
-

kehittämällä vankilan toimintamuotoja tukemaan ja motivoimaan päihteetöntä elämäntapaa
tarjoamalla erityisiä päihdekuntoutusohjelmia sekä mielekästä työtä, koulutusta ja harrastuksia, joihin
liitetään päihteettömyyttä tukevia elementtejä

-

tukemalla päihteiden vastaista yhteisöllisyyttä ja vankien vastuunottoa työntekijöiden aktiivisella
läsnäololla vankien toiminnoissa, vangin tuntemuksella ja positiivisella vuorovaikutuksella sekä
selkeillä menettelytavoilla

-

kehittämällä päihteettömyyden tukemiseksi toimintaolosuhteita tilajärjestelyillä ja tarkoituksenmukaisella vankien sijoittelulla

-

luomalla vangille mahdollisuus suunniteltuun päihdekuntoutukseen koko vankeusrangaistuksensa ajan

-

tukemalla vapaaehtoistyötä sekä vankien omaehtoista päihteettömyyteen tähtäävää toimintaa
vankiloissa

-

käyttämällä tehokkaasti hyväksi vankilan terveydenhuollon menettelytapoja päihteiden käytöstä
aiheutuvien tartuntatautien ehkäisyyn sekä

-

käyttämällä olemassa olevia ehkäisevän työn menettelytapoja päihde-ehtoisten alakulttuurien
syntymisen ja siitä aiheutuvien haittojen torjumiseksi.

Vuoden 2001 helmikuussa ilmestyi vankeinhoitolaitoksen päihdestrategian jatko-osa, päihdevalvonnan
käsikirja, joka on laitosten henkilökunnalle suunnattu päihdevalvontaa ja tarkastustoimintaa koskeva
käytännön ohjeistus (Vankeinhoidon päihdestrategia, osa II, 2001). Päihdevalvonnan käsikirja käsittelee
lähinnä valvontaa ja tarkastustoimintaa, vangin tarkastamista, päihderiippuvuutta ja päihdyttävien aineiden
vaikutuksia sekä käyttötapoja. Lisäksi käsikirjassa opetetaan tunnistamaan päihteiden vaikutuksen alainen
henkilö sekä käydään läpi erilaisia valvontatilanteita. Kirjassa myös opastetaan henkilökuntaa ensiavun
antamisessa ja annetaan perustietoa päihdeongelmaisen vangin ohjaamisesta päihdekuntoutukseen.126
Vuoden 2002 helmikuussa ilmestyi vankeinhoitolaitoksen päihdestrategian kolmas osa, Päihdeinfo (2002),
sähköinen nettipalvelu vankeinhoidon päihdehuollon työntekijöille, johon on koottu yhteen Suomen yli
kolmessakymmenessä vankeinhoidon laitosyksikössä toteutettavat päihdeohjelmat ja päihdekuntoutusmallit, ja jota pyritään päivittämään jatkuvasti.127 Päihdeinfo noudattaa päihdestrategian ja päihdealan
yleistä ideaa kuntoutusjatkumosta ja pitää sisällään koko päihdetyön palveluketjun: ensin arvioidaan
kuntoutustarve ja hoidetaan akuutit vieroitustilat, sitten laaditaan kuntoutukseen haluaville moniammatillinen kuntoutussuunnitelma, vanki sijoitetaan oikein päihdestatuksensa mukaan, kuntoutukseen
sitoutuneille käynnistyy varsinainen ohjelma ja viimeisessä vaiheessa keskitytään vangin vapauteen
integrointiin (Mäki, J. 2002).
126 Ks. myös luku 15.2. ja http://www.vankeinhoito.fi/8727.htm
127 Ks. http://www.vankeinhoito.fi/4829.htm
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Vuonna 2002 tehdyn, vankiloiden terveydenhuollon sairaskertomuksiin perustuvien selvityksen mukaan
huumeiden haitallinen käyttö tai huumeriippuvuus voitiin todeta 46 prosentilla ja alkoholiriippuvuus 39
prosentilla vangeista (Vankien terveydenhuollon kehittäminen, 2003).128 Päihdekuntoutusohjelmia oli
vuonna 2002 käytössä vankeinhoidon 24 eri laitoksessa, ja 21 ohjelmasta on olemassa päihdekuntoutuksen
käsikirjat. Kaikki avolaitokset ovat ns. päihteettömiä laitoksia, joihin pääsyn ehtona on sitoutuminen
päihteettömyyteen ja sen jatkuva valvonta. Sopimusosastoja, joissa vangit sitoutuvat päihteettömyyteen,
on lähes kaikissa suljetuissa laitoksissa, yhteensä 36 (15 % kaikista vankiloiden osastoista).
Päihdekuntoutusohjelmia järjestetään myös avolaitoksissa. Kuntoutuslinjoja on neljänlaisia: kognitiivinen
päihdekuntoutus,

joka

sisältää

niin

lyhyehköjä

informatiivisia

ohjelmia,

motivointiohjelmia,

retkahdusohjelmia kuin pidempikestoisiakin intensiiviohjelmia, Kisko-ohjelmat, jotka perustuvat
päihteettömiin yhteisöohjelmiin, kristillinen toimintaohjelma (Krito) sekä muut ohjelmat, jotka yhdistävät
päihdetyön vankilan sosiaalityöhön ja muihin toimintoihin. Jos vangille on aloitettu opioidilääkehoito
(metadoni tai buprenorfiini) ennen vankilaan tuloa, hoitoa voidaan jatkaa myös vankilassa yhteistyössä
hoidon aloittaneen yksikön kanssa. Vuoden 2002 (2001) aikana vankilaan tuli 45 (22) henkilöä, joiden
opioidilääkehoitoa jatkettiin (Vankeinhoidon ja kriminaalihuollon vuosikertomus 2002, 2001). Vankien
terveydenhuollon kehittäminen -raportissa (2003) esitettiin myös ohje (5/442/2002) vankeinhoitolaitoksen
terveydenhuoltoyksiköille opioidiriippuvaisten potilaiden hoidosta eräillä lääkkeillä.
Vankeinhoidon päihdekuntoutuksen laatua kehitetään tulosneuvottelujen avulla sekä laadullisin että
määrällisin tavoittein. Vankeinhoidossa on toimintatutkimusten avulla kehitteillä ns.

kognitiivinen

hoitojatkumo päihdekuntoutuslinjana Kisko hoidon ja Krito-ohjelman mukaisen hoidon rinnalle. Lisäksi
vankeinhoidossa on aloitettu syrjäytymiskehitystä ja uusintarikollisuutta vähentävien ohjelmien
hyväksymismenettely. Vankeinhoidossa on aloitettu huumehoitotietokeruun mukainen seurantatietojen
keruu osassa vankiloita tavoitteena laajentaa tiedonkeruu koko vankeinhoitoon päihdekuntoutuksessa
olevien vankien osalta. Myös vankeinhuoltolaitoksen terveydenhuollossa kerätään päihdeongelmia
koskevaa. Valmisteilla oleva vankeinhoidon rakenteellinen suunnitelma ja sijoittajayksikkötoiminta tulee
tukemaan prosessinomaista vankeusajan hyödyntämistä niin päihdekuntoutuksen kuin laajemmankin
selviytymisen kannalta. Vuonna 2003 selvitetään hoitojatkumoja yhteistyönä päihdepalvelujärjestöjen
kanssa, eli vankeinhoidon ulkopuoliseen päihdekuntoutukseen sijoittamisen laajentamista ohjelmallisena
yhteistyönä. (Jungner, M. 2003)
Vuoden 2001 huhtikuussa oikeusministeriössä valmistui hallitusohjelmaan liittyneen uusintarikollisuuden
vähentämistavoitteen

toteuttamiseksi

seuraamusjärjestelmän

ja

yhteiskunnan

tukijärjestelmien

yhteensovittamista selvittäneen toimikunnan mietintö (Rikoksettomaan elämänhallintaan, 2001), jossa
muun muassa esitetään, että
128 Aineisto kerättiin vankien terveydentilaa koskevalla lomakkeella, joka täytettiin joka 3. miesvangista, jokaisesta naisvangista,
kaikista ulkomaisista vangeista sekä kaikista sairaalahoidossa olleista vangeista.
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-

tarvitaan rakenteellisia ratkaisuja, jotka parantavat kuntoutukseen sitoutuneiden vankien edellytyksiä
siirtyä saumattomasti vapauteen turvallisen asumiseen, työhön tai koulutukseen

-

ehdonalaiseksi vapautettujen valvonnan toimeenpanossa asetetaan lakisääteiseksi velvoitteeksi laatia
yhdessä asiakkaan ja kotipaikkakunnan tukiverkoston kanssa suunnitelma, johon sisältyy paitsi
seuraamuksen sisältöön liittyvät velvoitteet myös suunnitelma tukipalvelujen käytöstä

-

ehdonalaisesti

vapautettujen

valvontaa

tehostetaan

ja

kehitetään

siten,

että

se

edistää

päihdeongelmaisen hoitoon hakeutumista ja vankilassa aloitetun hoidon ja kuntoutuksen kontrolloitua
jatkamista
-

kuntouttavaa työtoimintaa koskevan lain (189/2001) soveltamisohjeissa otetaan huomioon se, että
vankilasta vapautuvalle henkilölle voidaan hänen pyynnöstään järjestää ennen säädettyjä määräaikoja
kuntouttavaa työtoimintaa, jos kunta ja työvoimatoimisto arvioivat toiminnan tukevan henkilön
elämänhallintaa tai työllistymisedellytyksiä

-

vankien mahdollisuuksia opiskella tai työskennellä laitoksen ulkopuolella opinto- ja siviilityöluvilla
tuetaan osana asteittaista vapautumista.

12.2. Vaihtoehtoiset rangaistumuodot
Nuorten rikosseuraamusjärjestelmän uudistamista pohtineen "nuorisorikostoimikunnan" mietinnön
(2003)129 mukaan nuoren tekemään rikokseen on puututtava nopeasti ja vaikuttavasti. Nykyään
alueellisesti rajoitetusti käytössä olleeseen nuorisorangaistukseen voidaan tuomita 15 - 17 -vuotiaana
rikokseen syyllistynyt nuori, jos sakko katsotaan riittämättömäksi ja ehdoton vankeus liian ankaraksi
rangaistukseksi. Nuorisorangaistus koostuu nuorisopalvelusta (työskentelyohjelmat ja palkaton työ) ja
valvonnasta Toimikunnan esityksessä nuorisorangaistuksen käyttöalaa laajennettaisiin myös 18 - 20vuotiaana tehtyihin rikoksiin. Ehdotuksen mukaan rangaistus jakaantuisi perusmuotoiseen ja työpalvelulla
tehostettuun nuorisorangaistukseen. Perusmuotoisessa nuorisorangaistuksessa rangaistus sisältäisi
valvontatapaamisia, valvonnan alaisena suoritettavia sosiaalista toimintakykyä edistäviä tehtäviä ja
ohjelmia sekä niiden yhteydessä annettavaa tukea ja ohjausta. Tapaamisen laiminlyönyt tuomittu voitaisiin
määrätä noudettavaksi seuraavaan tapaamiseen.
Nuorisorangaistus voitaisiin tuomita työpalvelulla tehostettuna 18 - 20-vuotiaana tehdystä rikoksesta, jos
nuorisorangaistusta olisi yksinään pidettävä riittämättömänä rangaistuksena. Vähintään 10 ja enintään 100
tuntia tuomittava työpalvelu käsittäisi työharjoittelua ja sen perusteella tehtävää palkatonta työtä. Jos
nuorisorangaistuksen suorittaminen epäonnistuu, suorittamatta jääneen nuorisorangaistuksen sijasta
voitaisiin erityisistä syistä tuomita ehdoton vankeusrangaistus. Huomattava muutos nykyiseen olisi, että
nuorisorangaistus voitaisiin määrätä kokonaan tai osaksi suoritettavaksi mielenterveys- tai päihdehoitona,
jota pääsääntöisesti täydentäisi perusmuotoinen nuorisorangaistus. Uutena keinona ehdotetaan myös, että
129 Ks. http://www.om.fi/18410.htm
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syyttäjä voisi tehdä syyttämättäjättämispäätöksen sillä perusteella, että nuori osallistuu johonkin
sosiaalista selviytymistä edistävään hankkeeseen tai on hakeutunut sosiaali- ja terveydenhuollon toimien
piiriin, esimerkiksi päihdekuntoutukseen.
Ehdottomille vankeusrangaistuksille on viime vuosikymmeninä pyritty löytämään vaihtoehtoja, joiden
avulla voitaisiin tukea tuomitun rikoksetonta elämää. Nykyisin käytössä on vaihtoehtoisena
seuraamuksena

yhdyskuntapalvelu.

Päihdeongelmaisia

ei

kuitenkaan

yleensä

voi

tuomita

yhdyskuntapalveluun, koska he eivät välttämättä kykene suoriutumaan siitä. Sopimushoidon
käyttöönotolla voitaisiin edistää rikoksesta tuomittavien yhdenvertaisuutta.
Oikeusministeriön vuonna 2001 asettama sopimushoitoa koskevan lain valmistelutoimikunta ehdotti
sopimushoitotoimikunnan mietinnössä (2002), että uusi sopimushoidoksi kutsuttava rangaistus
päihdeongelmaisille rikoksentekijöille otettaisiin kokeiluluontoisesti käyttöön.130 Uudistus olisi
merkittävä, sillä nykyisin rikoksesta ei voi tuomita rangaistuksena hoitoa. Sopimushoitorangaistus olisi
tarkoitettu henkilöille, joilla alkoholin tai huumausaineiden ongelmakäyttö on huomattavasti vaikuttanut
rikosten tekemiseen. Sopimushoito tulisi käytännössä sovellettavaksi lähinnä toistuviin rattijuopumuksiin
sekä

omaisuusrikoksiin

Sopimushoitoa

voitaisiin

ja

lievempiin

tuomita

väkivaltarikoksiin

korkeintaan

kahdeksan

syyllistyneille
kuukauden

päihdeongelmaisille.
pituisen

ehdottoman

vankeusrangaistuksen sijasta. Edellytyksenä olisi, että tuomittava on halukas sitoutumaan hoidon
toteuttamiseen. Sopimushoidon sisältämä päihdehoito voisi olla laitoshoitoa, avohoitoa ja kuntoutusta.
Siihen voisi sisältyä myös tuettua asumista tai tukihenkilötoimintaa. Tuomitun olisi sitouduttava
päihteettömyyteen. Tätä valvottaisiin päihdetesteillä.

Sopimushoidolla pyrittäisiin vähentämään

päihdeongelmaisten syyllistymistä uusiin rikoksiin ja edistämään heidän sosiaalista selviytymistään.
Tavoitteena olisi, että tuomittu parantuu päihderiippuvuudesta ja kykenee hallitsemaan elämäänsä sekä
pidättymään uusista rikoksista paremmin kuin vankeuden jälkeen.
Sopimushoitorangaistuksen täytäntöönpanosta vastaisi kriminaalihuoltolaitos. Se tekisi syyttäjän tai
tuomioistuimen

pyynnöstä

taikka

omasta

aloitteestaan

selvityksen,

jossa

arvioitaisiin,

onko

sopimushoitoon mahdollisuuksia. Kriminaalihuoltolaitos laatisi myös hoitosuunnitelman yhteistyössä
hoitoyksikön ja rikoksesta epäillyn kanssa. Selvitykset ja suunnitelmat olisi tehtävä mahdollisimman
varhaisessa vaiheessa, jotta ne olisivat tuomioistuimen käytettävissä. Sopimushoito kestäisi vähintään
kuusi kuukautta ja enintään kaksi vuotta. Kesto määriteltäisiin hoidon tarpeen perusteella.
Tuomioistuin voisi joko tuomita suunnitelman mukaiseen sopimushoitoon tai jättää tuomitsematta
sopimushoitoon, jos se ei riittävästi vastaisi vankeusrangaistusta. Sopimushoitoa ei saisi tuomita, jos
kyseinen henkilö sopii yhdyskuntapalveluun. Sopimushoitoa olisi kuitenkin käytettävä ehdottoman
vankeuden sijasta aina, kun sen edellytykset ovat olemassa.
130 Ks. http://www.om.fi/13620.htm
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Toimikunta ehdottaa, että sopimushoitoa kokeiltaisiin vuoden 2004 alusta vuoden 2006 loppuun saakka
kahdeksan käräjäoikeuden alueella. Toimikunta arvioi, että kokeilualueen käräjäoikeuksissa tuomittaisiin
vuosittain yhteensä noin 100 sopimushoitorangaistusta. Kokeilun aikana arvioitaisiin uuden järjestelmän
vaikutuksia sopimushoitoon osallistuvien uusintarikollisuuteen ja heidän sopeutumiseensa yhteiskuntaan.
Sopimushoitokokeilun kustannuksiksi toimikunta arvioi noin 1,2 miljoonaa euroa. Saman verran rahaa
säästyisi toimikunnan mukaan vankeusrangaistuksen täytäntöönpanosta. Kustannuksista vastaisi valtio.
Lisäksi toimikunta pitää tarkoituksenmukaisena, että kokeilu rajoitetaan koskemaan sopimushoitoa vain
ehdottoman vankeuden vaihtoehtona.

12.3. Hankkeiden evaluaatio ja koulutus
Erityisesti vankeinhoidon päihdehuoltoa on kehitetty voimakkaasti 2000-luvun vaihteessa ja
kehittämishankkeista on ilmestynyt useita arviointiraportteja.
Vankeinhuollon päihdehoitojärjestelmän kehittämiseksi luotu VP-yhteistyöprojekti arvioitiin vuonna 1999
(Mutalahti, T. 1999). Projekti osoitti, että vankiloiden päihdetyön menetelmien kehityksessä, toteutuksessa
ja arvioinnissa voidaan saavuttaa hyviä tuloksia, mikäli nykyisiä voimavaroja kohdennetaan uudelleen,
verkostoidutaan vankilan ulkopuoliseen päihdehuoltojärjestelmään ja otetaan päihdetyö koko vankilan
tehtäväksi. Kotikunnan ja muiden päihdehuollon toimijoiden tulee sitoutua päihdeongelmaisen vangin
kuntoutusjatkumoon. Suunnitelmallinen päihdekuntoutus edellyttää kuitenkin päihdehuollon järjestämisja rahoitusvastuuta koskevan lain tasoista ratkaisua.
Vuoden 2000 aikana valmistui tutkimus päihdekuntoutuksen toteuttamisesta vankilassa terapeuttisen
yhteisöhoidon mallin mukaan (Tourunen, J. 2000).131 Tutkimuksen kohteena oli päihdekuntoutusosaston
käynnistäminen vankilassa. Tutkimus kuvaa etnografisesti "mitä tapahtuu", kun vankilan sisään sijoitetaan
erityinen huumeongelmaisten vankien osasto. Tulosten mukaan vankilaan on vaikea tuoda millaista
kuntoutusohjelmaa tahansa ja osallistujien vaikea toteuttaa millaisia rooleja tahansa. Hoito-osaston
toiminta määrittyy helposti vankeinhoidon "perustyötä" uhkaavaksi toiminnaksi ja hoito-osasto työryhmä
muiden työntekijäryhmien asemaa heikentäväksi "eliittiryhmäksi". Toisaalta hoidon onnistumisen
kannalta vankien on koettava hoito-osaston toiminta enemmän vankilan ulkopuolelta tulevana
(itse)hoitona kuin osana perinteistä "vankeinhoitoa". Hoito-osaston määrittäminen vankilaoloihin
sovittautuvana,

kurinalaisena,

kontrolloituna

ja

kohdennettuna

päihdekuntoutuksena

auttaa

"lähityöntekijänä" toimivan vartijan ja "oppilaana" olevan vangin roolien hyväksymistä vastavuoroisesti,
toinen toisiaan edellyttävässä rooliasetelmassa. Tämä on kuitenkin monin tavoin ristiriidassa humaanin
vankeinhoidon, ammatillisen auttamisen ja yksilöllisen kuntoutuksen periaatteiden kanssa Jännitteistä
131 Tutkimuksella on seurattu osallistuvan havainnoinnin menetelmällä vuoden aikana hoito-osaston työryhmäkokouksia (28)
sekä hoitoryhmiä (9) ja tehty tätä materiaalia täydentämään 37 vankihenkilökunnan ja 37 vankien informanttihaastattelua.
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huolimatta tutkimus osoittaa päihdekuntoutuksen perustelluksi ja tarpeelliseksi vankeinhoidon osaalueeksi.
Lisäksi käynnissä on kehittämishankkeita, joista vuoden aikana on valmistunut väliraportteja.
Kuntouttavan vankityön hanke on tarkoitettu päihdeongelmaisille helsinkiläisvangeille, jotka ovat valmiit
sitoutumaan päihteettömyyteen ja rikoksettomuuteen, sisältää päihdekuntoutusta, kuntouttavaa työtä,
asumispalveluja ja muuta tukea. Tavoitteena on, että osallistujat jo työsiirtolassa tottuvat säännölliseen
työntekoon ja että työllistyminen vapautumisen jälkeen jatkuu samassa työympäristössä samoin kuin
päihdekuntoutus. (Stenberg, C-O. ym. 2002) Kriminaalihuollon päihdetyön kehittämishankkeessa pyritään
puolestaan turvaamaan pääkaupunkiseudulla valvontaan vapautuneille vangeille päihdekuntoutusjatkumo
sekä kehittämään malleja päihdeongelmaisten yhdyskuntaseuraamusasiakkaiden sekä ehdonalaisesti
vapautuneiden

päihdeongelmaisten

kanssa

työskentelyyn. Samalla

tarkoituksena on

pohjustaa

kriminaalihuollon päihdestrategian valmistelua.132

13. TOIMINNAN LAADUN ARVIOINTI

Laadunvalvonnan menettelytavat
Päihdetyön laadunvalvonnan menettelytavat ovat olleet aina 1990-luvun lopulle asti enemmän
sattumanvaraisia kuin systemaattisia. Vuosikymmenen vaihtuessa tilanne on kuitenkin nopeasti
muuttumassa. Hankkeiden loppuraportointia ollaan systematisoimassa, osittain tietoteknisistä syistä, ja
hankearviointia varten on ilmestynyt sekä ulkomailla että myös suomeksi oppaita. Suomeksi ilmestyneitä
oppaita ovat muun muassa ehkäisevän päihdetyön arviointiohjeet (Kröger, C. ym. 1998), ehkäisevän
päihdetyön käsikirja (Jaap van der Stel, toim. 1999), päihteiden käytön ehkäisyn opas koulujen ja
sidosryhmien yhteistyöhön (Huopanen, K. ym. 2001) sekä päihdekouluttajien työkalupakki (Montonen,
M. ym. 2003).
Tällä hetkellä systematisoinnissa pisimmällä on Terveyden edistämisen keskus, joka on julkaissut oman
oppaansa terveyden edistämisen hankkeiden laatukriteereistä (Hanketuki – kansalaisjärjestöjen terveyden
edistämisen

ohjelmatyö

2002).133

Terveyden

edistämisen

keskuksen

ehkäisevän

päihdetyön

hankerekisteriin on koottu tietokanta, johon tutustumalla saa kuvan siitä, millaisia hankkeita ehkäisevän
päihdetyössä on menossa ja toteutettu. Rekisteriin on liitetty vuoden 2002 alussa hankkeiden hanke-

132 Ks. http://www.rikosseuraamus.fi/17223.htm
133 Ks. myös http://www.health.fi/maararahat/Hanketuki.pdf
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ehdotuksista tehdyt ulkopuoliset arvioinnit edellä esitetyn laatukriteeristön avulla. Ulkopuolinen arviointi
koostuu kahdesta eri arvioijan tekemästä numeraalisesta arvioinnista, ja sen graafisesta esityksestä. 134
Päihteiden kulutuksen kasvaessa väestön päihdepalvelujen tarve lisääntyy nopeasti. Päihteet ovat myös
merkittävin yksittäinen kansanterveysriski Suomessa. Sosiaali- ja terveysministeriön pyynnöstä Stakesin
asettama työryhmä valmisteli päihdepalvelujen laatusuositukset -oppaan (2002), jonka sosiaali- ja
terveysministeriö sekä Suomen Kuntaliitto julkaisivat yhdessä päihdepäivillä syksyllä 2002. Yhteisellä
suosituksella valtio ja kunnat pyrkivät yhteistyössä parhaiden alan toimintatapojen löytämiseen.
Molemmilla on keskeinen rooli palvelujärjestelmän toiminnassa, sillä sosiaali- ja terveyspalvelujen ohjaus
ja valvonta kuuluvat sosiaali- ja terveysministeriölle, mutta palvelupolitiikka on osa kunnallista
päätöksentekoa.
Suosituksissa on pyritty yksityiskohtaisuuteen ja konkreettisuuteen, jotta niistä olisi hyötyä palvelujen
suunnittelijoille, järjestäjille, tuottajille ja asiakkaille. Lisäksi oppaaseen on sisällytetty taustatietoa
palvelujärjestelmästä, päihdetyön erityispiirteistä sekä esitettyjen suositusten arviointiperusteista.
Päihdepalvelujen laatusuositusten keskeiset periaatteet ovat (STM:n lehdistötiedote 10.9.2002):
- Päihdehaittojen torjuntaa on toteutettava laaja-alaisesti kunnassa. Päihdehaittojen ehkäisytyö edellyttää
tietoista kunnallista suunnittelua ja strategiaa. Palvelujen mitoituksessa ja toimintaperiaatteissa on otettava
huomioon päihteiden kulutuksessa tapahtuvat muutokset.
- Sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalvelut ovat keskeinen osa kaikkien kuntien päihdehuoltoa.
- Hyvin toimivat päihdepalvelut ovat tärkeä osa sosiaalisen syrjäytymisen ehkäisyä, hyvinvoinnin
lisäämistä ja terveydellisen tasa-arvon vahvistamista.
- Asiakaslähtöinen työskentelytapa on sekä eettisesti perusteltua että yhteiskunnallisesti hyödyllistä.
Palveluihin pääsyn on oltava esteetöntä. Asiakas osallistuu oman kuntoutuksensa suunnitteluun,
toteutukseen ja arviointiin.
- Palveluissa puolustetaan asiakkaan perusoikeuksia.
- Asiakkaan edellytyksiin käyttää palveluja on kiinnitettävä erityistä huomiota. Asiakkaiden ikä,
sukupuoli, kieli ja muu kulttuuritausta otetaan huomioon toimivaa palvelukokonaisuutta järjestettäessä.
- Väestöpohjainen ja seudullinen kustannusten jakojärjestelmä on huolellisesti toteutettuna käyntikohtaista
laskutusta asiakasystävällisempi, kustannustehokkaampi ja helpommin ohjattavissa.
- Maksusitoumusjärjestelyt eivät saa olla joustavan ja tehokkaan palveluohjauksen este.
- Palveluasumisessa ja myös tilapäismajoituksessa on kiinnitettävä erityistä huomiota käytettävien tilojen
tasoon ja asiakkaiden itsemääräämisoikeuden toteutumiseen.
- Päihdetyön johtamista on vahvistettava. Henkilöstön mitoitukseen, osaamiseen ja jaksamiseen on
kiinnitettävä erityistä huomiota.

134 Ks. http://www.health.fi/paihde/hankerekisteri/
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Vuoden 2003 aikana Stakes on yhdessä päihdehuollon järjestöjen kanssa kehittänyt osoittimia
päihdehuollon laitospalveluyksikköjen palvelujen laadun arviointia ja seurantaa varten.
Raha-automaattiyhdistys (RAY) on keskeinen järjestöjen huumeiden vastaisen työn kehittämishankkeiden
suomalainen rahoittajataho.135 Vuonna 2003 valmistui arviointi RAY-hankkeiden vaikutuksista valittujen
kohdekuntien (Helsinki, Oulu ja Kuopio) huumestrategioiden kehitykseen ja varsinkin matan kynnyksen
toimipisteiden

kehitysnäkymiin

(Kaakkinen,

J.

ym.

2003).136

Raportin

mukaan

kaupunkien

palveluorganisaatiossa on suuria eroja: Helsingissä sosiaali- ja terveystoimi ovat hallinnollisesti omina
organisaatioinaan, kun taas Kuopiossa ja Oulussa on yhdistetty sosiaali- ja terveystoimi. Helsingissä
päihdehuollon palveluja järjestetään sosiaaliviraston toimesta kun taas Kuopiossa ja Oulussa myös
terveystoimella

on

keskeinen

rooli

varsinkin

huumeongelmaisten

palvelujen

järjestämisessä.

Kaupungeilla on myös paljon yhteistä: kaikissa kaupungeissa huumehoito on pääosin järjestetty
keskitettyihin erityispalveluyksikköihin, ja varsinkin järjestöjen rooli on tällöin keskeinen. Kuitenkin
ylisektorisessa yhteistyössä näyttäisi olevan parantamisen varaa organisoimistavasta riippumatta. Kaikissa
kaupungeissa näkyy myös perinteisen alkoholistien hoitoon tarkoitetun ja historialtaan myös
asunnottomuuden hoitoon kytkeytyvän palvelujärjestelmän keskeinen rooli. Huumeongelmaisten hoito on
ikään kuin istutettu tämä järjestelmän päälle - erityisesti Helsingissä. Tuloksena on ollut palveluyksiköitä,
joissa hoidetaan sekä alkoholi- että huumeongelmaisia. Useissa arvioinneissa on osoitettu yhdistettyjen
palvelujen kuitenkin olevan monien huumeiden käyttäjäryhmien kannalta huonosti toimivia eivätkä ne
tavoita vaikeimpia asiakasryhmiä. Raportin mukaan palvelujärjestelmässä onkin selvä tilaus järjestöjen
huumeongelmaisille tarkoitetuille palveluille.
Arvioinnin mukaan virallinen totuus huumeongelmaisten palvelujen tarpeesta on kunnissa helposti se,
mikä näkyy palveluissa. Kun palvelut on suunnattu organisaatiokeskeisesti ottamatta huomioon eri
päihteidenkäyttäjäryhmien alakulttuureita ja käyttäytymistä, tavoitetaan vain hoitojärjestelmään "sopivia"
päihteiden käyttäjiä, joiden kohdalla voi nähdä hoitotuloksia ja joilla on omaa motivaatiota. Erityisesti
nuoret, pistämällä huumeita käyttävät aikuiset, joiden hoitomotivaatio ei ole vielä korkea, jäävät helposti
kunnallisen järjestelmän ulkopuolelle. He tarvitsevat hoitojärjestelmältä aktiivisempaa otetta ja matalan
kynnyksen palveluja, jotta heistä ei muutamassa vuodessa tulisi niin syrjäytyneitä, että he jäävät kokonaan
vaille hoitoa. Näille ryhmille kunnissa järjestetään kunnissa yleensä ostopalveluina terveysneuvontaa,
päivätoimintaa ja muuta haittojen vähentämiseen tähtäävää toimintaa. Raha-automaattiyhdistyksen
avustamat hankkeet ovat arvioinnin mukaan toimineet eräänlaisena palvelujärjestelmän kehittämisen
katalysaattorina ja ne ovat nostaneet esille juuri kunnalliselle palvelujärjestelmälle tuntemattomia ja
näkymättömiä asiakasryhmiä, joiden tarpeisiin järjestelmä on joutunut reagoimaan. Huumeongelmaisten
135 Ks. luku 1.5.
136 Arviointi perustuu RAY:n huumeiden vastaisen työn hankkeista olemassa oleviin aineistoihin, kuntakohtaisiin tilasto- ja
dokumenttiaineistoihin sekä syksyn 2002 ja kevään 2003 aikana tehtyihin 29 päihdehuollon toimijan tai asiantuntijan
teemahaastatteluun kaikista kohdekunnista, niin että jokaisen kaupungin osalta mukana olivat aina RAY:n rahoittamien
hankkeiden toteuttajatahoja ja kaupungin päihdehuollon edustaja, mutta myös muille erityisryhmille päihdepalveluja tarjoavia
tahoja.

118

palvelujen kehittämisen ratkaisevin kriteeri on asiakkaiden tarpeet, mutta toisaalta RAY:lle on myös
tärkeää, että sen tukemilla hankkeilla on kunnan tuki ja sitä myötä jatkuvuus turvattuna
palvelujärjestelmässä. Tässä kuntien ja järjestöjen välitilassa RAY:n toivotaan panostavan edelleen
ennakkoluulottomaan

ja

riskinottoon

valmiiseen

kehittämistyöhän

uusien

toimintamallien

ja

palvelumuotojen sekä erityisen syrjäytyneiden asiakasryhmien palvelujen osalta. (Kaakkinen, J. ym. 2003)

Ammatillinen jatkokoulutus
Yksi keskeinen huumetyön toiminnan laadun kehittämiseen vaikuttava tekijä on ammattilaisille annettava
huumausainekoulutus, joka on Suomessa liitetty sosiaali- ja terveydenalan perustutkintoihin.
Perustutkintoihin liittyy monissa tapauksissa myös mahdollisuus erikoistua päihdehuoltoon ja sen osana
myös huumausaineiden käytön ehkäisyyn. Yliopistotasoista huumausainekoulutusta on ollut saatavilla
satunnaisesti

sosiologiassa,

huumelaboratorio

on

kansanterveystieteessä

ohjannut

alan

ja

lääketieteessä.

jatkokoulutusta

biolääketieteen

Kansanterveyslaitoksen
osalta.

Keskeisin

jatkokoulutusinstituutio päihdetyössä on vuosittain Terveyden edistämisen keskuksen yhteistyössä
Sosiaali- ja terveysministeriön sekä päihdehuollon valtakunnallisen yhteistyöryhmän kanssa järjestämät
valtakunnalliset päihdepäivät.137
Valtakunnallinen päihdetyön tutkintotoimikunta asetettiin vuonna 2000 kehittämään päihdetyön tutkintoja
ja niiden toteuttamista. Tutkintotoimikunnan lakisääteisiä tehtäviä on esim. näyttötutkintojen valvonnasta
vastaaminen, tutkintotilaisuuksien riittävästä ja kattavasta saatavuudesta huolehtiminen, näyttötutkintojen
järjestämissopimuksien tekeminen ja arvioinnin kohteiden, kriteereiden sekä näyttöjen järjestämistapojen
täsmentäminen. Päihdetyön ammattitutkintoon valmistavan koulutuksen opetussuunnitelman tulee
noudattaa

opetushallituksen

määräystä

päihdetyön

ammattitutkinnon

perusteista

(55/011/2000).

Päihdetyön ammattitutkinto suoritetaan näyttötutkintona.138 Näyttötutkintona suoritettu ammattitutkinto
antaa jatko-opintokelpoisuuden sosiaali- ja terveysalan opintoihin ammattikorkeakouluissa.
Ammattitaidon näytöt järjestetään osana valmistavaa koulutusta ja päihdetyön ammattitutkinto suoritetaan
pääsääntöisesti valmistavan koulutuksen yhteydessä. Näyttö ei ole yksittäisiä eikä irrallisia työtehtäviä
vaan ammattitaidon osoittamista ammatinhallinnan kannalta keskeisten tavoitteiden mukaisesti
(ydintaidot, työn perustana oleva tiedon hallinta, työmenetelmät, työvälineiden ja materiaalin hallinta sekä
työprosessin hallinta). Päihdetyön ammattitutkintoon valmistavan koulutuksen kesto määräytyy tutkinnon
suorittajan aikaisempien opintojen ja työkokemuksen perusteella.(Heikkinen-Peltonen, R. ym. 2002).139
Tutkinto sisältää kolme pakollista osaa: lainsäädäntö ja palvelujärjestelmä, ihmislähtöinen ammatillisuus
sekä päihdetyön perusteet ja menetelmät. Valinnaisia osioita on kaksi. Toiseksi valinnaiseksi tutkinnon
137 Ks. luku 8.2.
138 Ks. Http://www.oph.fi/nayttotutkinnot/
139 Ks. Http://www.health.fi/paihde/paihdepaivat/2002/tiivistelmat/Kanava9.pdf
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osaksi on valittava joko päihdetyön psykososiaalinen lähestymistapa, kristillinen päihdetyö tai myllyhoito.
Muut valinnaiset vaihtoehdot ovat vapaaehtois- ja järjestötyö päihdehuollossa, ehkäisevä päihdetyö tai
itsenäinen ammatinharjoittaminen. (Märkjärvi, L. 2003).
Päihdetyön tutkintotoimikunta on kahden vuoden aikana solminut näyttötutkinnon järjestämissopimuksen
18 oppilaitoksen kanssa ja on myöntänyt lähes 200 tutkintotodistusta. (Märkjärvi, L. 2003).
Huumeriippuvuuden

hoidon

täydennyskoulutusprojekti

käynnistyi

vuonna

2000

sosiaali-

ja

terveysministeriön rahoittamana, A-klinikkasäätiön koordinoimana ja siihen osallistuvat monet keskeiset
päihdealan toimijat ja järjestöt Suomessa, kuten Kuntaliitto ja Stakes, sekä A-klinikkasäätiö, Helsingin
Diakonissalaitos, Irti Huumeista ry., Myllyhoitoyhdistys, Sininauhaliitto sekä Tyynelän kehittämiskeskus.
Projektin tarkoitus on lisätä sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalvelujen ja/tai päihdehuollon
erityispalvelujen henkilökunnan asenteellisia, tiedollisia ja taidollisia valmiuksia tunnistaa ja hoitaa eri
menetelmillä huumeriippuvuutta ja muita huumeiden käytön seurauksia. Lisäksi tehtävänä on kehittää
huumehoidon asiantuntijoiden valtakunnallisia verkostoja (huumehoidon kouluttajat, korvaushoidon ja
terveysneuvontapistetyön toteuttajat) ja siten edistää sekä tukea huumeiden käyttäjien hoitoon
osallistuvien alue- ja paikallistason yhteistyötä. Projektin internet-sivut avattiin huhtikuussa 2002.140
Niistä löytyy jatkuvasti täydentyvää tietoa huumeiden käyttäjien hoidosta, koulutuksesta sekä verkostosta
ja sen toiminnasta. Tällä hetkellä projektin verkostossa on noin 250 käytännön päihdetyötä tekevää,
huumehoidon kehittämisestä ja kouluttamisesta kiinnostunutta asiantuntijaa ympäri koko Suomen.
Projektin yhtenä alaprojektina on myös ruiskujen ja neulojen vaihtoa toteuttavien terveysneuvontapisteiden valtakunnallinen koulutushanke, joka toteutetaan A-klinikkasäätiön koordinoimana yhteistyössä
Stakesin ja Kansanterveyslaitoksen kanssa.
Lisäksi

Helsingin

yliopiston

Päihdelääketieteen

tutkimusyksikkö

on

valmistanut

sosiaali-

ja

terveysministeriön aloitteesta ja yhteistyössä A-klinikkasäätiön, Kansanterveyslaitoksen, Päihdelääketieteen yhdistyksen sekä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa lääkäreille ja hoitoja toteuttaville
työryhmille koulutusohjelman, jonka tavoitteena on perehdyttää henkilöstöä opioidiriippuvuuden näyttöön
perustuvien hoitomuotojen ja -menetelmien tieteellisiin perusteisiin ja hoitokäytäntöihin. Kurssi sisältää
yhden opintoviikon itseopiskeluosuuden ennalta laaditun materiaalin pohjalta, yhden opintoviikon
intensiivikurssin ja tarvittaessa yhden opintoviikon työharjoittelujakson.141

140 Ks. Http://www.a-klinikka.fi/huuko
141 Ks. Http://www.a-klinikka.fi/jss/koulutus/tilaisuudet
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14 JOHTOPÄÄTÖKSET
14.1 Yhteenveto viimeaikaisesta kehityksestä
Poikkihallinnollisesti valmisteltu huumausainepoliittinen strategia vuodelta 1997 sekä tähän liittyvät
valtioneuvoston periaatepäätökset huumausainepolitiikasta ovat olleet keskeisiä strategisia linjauksia
kysynnän vähentämisen toiminnassa. Näihin liittyen on valmistunut erityisiä kysynnän vähentämisen
toimintalinjauksia: vuonna 2000 valmistui nuorten huumeiden käytön ehkäisytoimikunnan mietintö ja
vuonna 2001 huumehoitotyöryhmän mietintö. Lisäksi poliisi (2000 ja 2002) ja vankeinhoitolaitos (2002)
ovat tuottaneet huume- tai päihdestrategiansa, joiden keskeisenä osana on valvonnan ohella kysynnän
vähentäminen. Esimerkiksi huumehoitotyöryhmän esitykset on jo monilta osin toteutettu sekä
lainsäädännössä

että

koordinaatiotyöryhmän

rahoitusratkaisujen
valmistelema

osalta.

Linjauksia

konkreettinen

täsmentää

huumausainepoliittisen

toimenpideohjelma

huumausainepolitiikan

tehostamiseksi vuosille 2001 – 2003.
Pitkän tähtäimen strategiatyön aikana on niin paikallisella kuin kansallisella tasolla toteutettu laajoja
toimintaohjelmia välittömien huumeongelmien ratkaisemiseksi. Kunnallisen huumetyön toteuttamista on
myös arvioitu. Ehkäisevässä työssä painopisteenä ovat olleet nuoret, joita on lähestytty painottamalla
oman elämän hallinnan taitoja kehittämistä, nuorten omaehtoista osallistumista sekä uusien medioiden
käyttöä huumeiden vastaisessa työssä. Kaikki tahot ovat panostaneet varsinkin ehkäisevän työn
toimijoiden huumekoulutukseen, kouluissa perusopetukseen tulee uusi "terveystieto" -oppiaine,
opettajakunnalle
koordinaattoreiksi

on
on

kehitetty

täydennyskoulutusohjelma

perustettu

ehkäisevän

huumeista

päihdetyön

ja

kunnallisen

vastuuhenkilöverkosto.

toiminnan
Päihdetyön

ammattitutkintoon valmistava koulutus on aloitettu näyttötutkintona. Lisäksi syrjäytymisvaarassa,
esimerkiksi päihteiden käytön vuoksi, olevien nuorten ammatillisen valmiuksien tukemiseksi ja
sosiaalisen kasvun mahdollistamiseksi on kehitetty ns. pajatoimintaa.
Painopisteenä on myös ollut eri toimijoiden välisen tiedonkulun ja tiedon saatavuuden parantaminen.
Tuloksena on käynnistetty kehittämishankkeita ja tietopalveluja kunnallisten huumestrategioiden sekä
kunnallisten ja järjestöjen huumeiden vastaisten hankkeiden tunnetuksi tekemiseksi sekä alueellisten
huumetyön kouluttajaverkostojen rakentamiseksi. Lisäksi on kehitetty huumetyön telemaattisia palveluja:
huumetietopalveluja, keskustelufoorumeja sekä oman päihdetilanteen anonyymejä testauspalveluja.
Käynnissä on myös valtakunnallinen huumetiedotuksen kampanja, johon osana liittyy laaja
seurantatutkimus.
Hoitolinjassa on painottunut matalan kynnyksen palvelujen kehittäminen ja tähän liittyvä koulutus.
Tarkoituksena on saada mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ongelmaiset hoitojärjestelmän piiriin.
Samaan aikaan myös haittojen vähentämistoimista on keskusteltu laajasti ja niiden asema osana hoitotyötä
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on hyväksytty entistä laajemmin, mistä esimerkkinä on pistämällä huumeita käyttävien terveysneuvonnan
sekä korvaus- ja ylläpitohoitomekanismien kehittäminen. Samaan aikaan on julkaistu ensimmäiset
arvioinnit matalakynnyksisten palvelujen sekä lääkkeellisen hoidon toimivuudesta. Molempien
järjestelmien hoitokäytäntöihin perehdyttämiseen on kehitetty erityiset koulutusohjelmat. Viimeisen
kahden vuoden aikana on tehty suuria panostuksia hoitojärjestelmän alueelliseksi kehittämiseksi asiaa
tarkastelleen työryhmän ehdotusten pohjalta. Lisäksi paikallisille päihdepalveluille on kehitetty
kansallisena yhteistyönä yleiset laatusuositukset.
Valvontaviranomaiset ovat korostaneet ennalta ehkäisevässä toiminnassa yhteistyötä muiden alan
viranomaisten kanssa. Uutena rangaistusmuotona on otettu käyttöön huumausaineiden käyttörangaistus ja
kysynnän vähentämisen keinona tähän liittyvät henkilökohtaisen puhuttelun sekä hoitoonohjauksen
mahdollisuudet. Yhtenä huumeiden käyttöä ehkäisevänä keinona esiin on myös nostettu huumetestien
käyttö. Asiaa valmistelleet työryhmät ovat esittäneet lainsäädännön muutoksia huumetestien
käyttöönottamiseksi työelämässä. Myös vankeinhuollossa on valmistettu monipuolisesti erilaisia
päihdetyön palvelutuotteita vankilassa oleville ja sieltä vapautuville huumeiden käyttäjille yhteistyössä
alan keskeisten järjestöjen kanssa. Lisäksi on tehty esitykset nuorisorangaistuksen käyttämisestä nuorten
hoitoonohjauksen

välineenä

ja

päihteiden

käyttäjien

mahdollisuudesta

ns.

sopimushoitoon

vankeusrangaistusten sijasta.

14.2. Tulevaisuuden suuntaviivat
Vuonna 2003 nimitetyn Matti Vanhasen hallituksen ohjelma vuosille 2004 - 2007 korostaa kysynnän
rajoittamisen osalta vuoden 1997 huumestrategian linjauksista ennalta ehkäisevää huumetyötä, mutta
samalla huumausaineiden täyskieltoon pohjautuvaa huumausainepolitiikka. Tulevaisuuden huumetyön
keskeinen toimija on valtioneuvoston asettama huumausainepoliittinen koordinaatioryhmä, jonka
tehtävänä on valtakunnallisen huumausainepolitiikan yhteensovittaminen ja viranomaisten toiminnan
tehostaminen sekä valtioneuvoston periaatepäätöksissä hyväksytyn kansallisen huumausainepoliittisen
ohjelman toimeenpano ja seuranta. Huumausainepoliittinen koordinaatioryhmä on avainasemassa, kun
määritellään, miten toiminnot kehyksen sisällä priorisoidaan ja miten mahdollinen priorisointi näkyy
toiminnan rahoituksessa. Uutena tehtävänä koordinaatioryhmä sai vuosille 2004 - 2007 ulottuvan uuden
huumausainepoliittisen toimenpideohjelman valmistelun.
Kansallisten linjauksien lisäksi huumepolitiikan toteutuksessa otetaan huomioon Yhdistyneiden
Kansakuntien

huumausaineyleissopimukset

sekä

Yhdistyneiden

Kansakuntien

yleiskokouksen

huumausaineita käsittelevässä erityisistunnossa 8-10.6.1998 asetetut, vuosiin 2003 ja 2008 mennessä
toteuttaviksi esitetyt tavoitteet. Myös EU:n uusi huumestrategia ja sen toimeenpanemiseksi hyväksytty
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toimintasuunnitelma vuosiksi 2000 - 2004 ja siinä esitetyt seurantatavoitteet tulevat vaikuttamaan
kansallisen huumausainepolitiikan toimeenpanoon.
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OSA IV

HUUMAUSAINEIDEN TARJONNAN RAJOITTAMIS- JA VÄHENTÄMISTOIMET

15. TARJONNAN RAJOTTAMISEN JA VÄHENTÄMISEN TOIMINTAOHJELMAT

Tarjonnan rajoittamisen toimintakenttä koostuu valvonnasta, joka suuntautuu laittomaan huumausaineiden
maahantuontiin, levittämisen ja käyttöön sekä lailliseen huumausaineiden maahantuontiin, myyntiin ja
käyttöön esimerkiksi lääkkeinä ja tutkimustarkoituksessa.142
Poliisin tarjonnan rajoittamisen toiminta-alueessa painottuu kaksi eri osa-aluetta. Paikallisella tasolla
keskitytään ensikertalaisten ja erityisesti nuorten rikoksentekijöiden rikolliseksi rekrytoitumisen
estämiseen, valtakunnallisella tasolla laajemman ja vakavan rikollisuuden sekä ammattimaisesti toimivien
rikoksentekijöiden

ja

heidän

toimintaedellytystensä

vähentämiseen.

Suurimittaisen

laittoman

huumausainekaupan sekä ammattimaisesti ja organisoidusti toimivien rikoksentekijöiden ja heidän
toimintaedellytystensä vähentäminen edellyttää tehokasta ja monipuolista tiedustelu- ja analyysitoimintaa,
tekijäkeskeistä rikostutkintaa ja toimivaa kansainvälistä lainvalvontayhteistyötä. Suomen osalta
keskeisessä asemassa on erityisesti lainvalvontayhteistyö Baltian maiden, Venäjän ja Pohjoismaiden
kesken sekä EU-maiden välillä.(Hietaniemi, T. 2002)
Tullilaitoksen tehtävänä on huumausaineiden laittoman maahantuonnin estäminen ja huumausaineiden
laillisen maahantuonnin valvominen. Rajanylityspaikoilla tehdään systemaattista, rikosanalyysiperusteista
huumausainevalvontaa. Lisäksi tullipiirien tullirikostorjuntaryhmien kohdehakuinen ja rikostiedusteluun
perustuva toiminta tähtää järjestäytyneen, ammattimaisen huumausainerikollisuuden torjuntaan. Poliisi,
tulli ja rajavartiolaitos ovat huumausainetorjunnassa läheisessä yhteistyössä keskenään.
Sosiaali- ja terveysministeriön alaisen Lääkelaitoksen valvontavälineitä ovat aineiden laillisen
valmistuksen, kaupan, maahantuonnin ja -viennin lupavalvonta, kirjanpitovaatimukset sekä tarkastukset.
Samalla

Lääkelaitos

pitää

yllä

luetteloa

lääkevalmisteista,

jotka

luetaan

huumausaineiksi.

Terveydenhuollon oikeusturvakeskus osallistuu laillisesti lääkkeinä käytettävien huumausaineiden sekä
pääasiassa keskushermostoon vaikuttavien lääkkeiden (PKV-lääkkeiden) määräämisen valvontaan.

142 Ks. Liite 5: tarjonnan rajoittamisen ja vähentämisen toimijakenttä Suomessa.
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15.1 Keskeiset strategiat ja toimintaohjelmat
Poliisi terävöittää huumausaineiden vastaista strategiaansa vuosiksi 2003 - 2006 korostamalla, että
huumeet pyritään pysäyttämään jo ennen kuin ne ehtivät maan rajojen sisäpuolelle. Tarjonnan
rajoittamisen osalta poliisin huumausaineiden vastaisen strategian tavoitteena on
1. kiinnijäämisriskin lisääminen törkeissä huumausainerikoksissa operatiivista tiedonkulkua ja uusien
valvonta- sekä rikostorjuntamenetelmien käyttöä tehostamalla
2. Suomen markkinoille tarkoitetun huumausaineen maahantuonnin torjunta lisäämällä kansainvälistä
tiedonvaihtoa ja yhteistyötä lähialueilla, erityisesti Baltian maiden ja Venäjän kanssa, sekä
tiivistämällä tulli- ja rajavartiolaitosten kanssa tehtävää yhteistyötä
3. katutason valvonnan lisääminen ottamalla se osaksi päivittäistä valvontatoimintaa, kouluttamalla
kenttätyöntekijöitä ja tehostamalla yhteistyötä paikallispoliisin ja liikkuvan poliisin kanssa
4. huumausainerikollisuuteen liittyvän oheisrikollisuuden ja rikoshyödyn paljastamisen lisääminen
kohdentuen ammattimaisen omaisuuden kätkemiseen ja paritukseen liittyvien rikosten paljastamiseen
sekä yhteistyön lisäämiseen rahanpesun selvittelykeskuksen ja rikoshyödyn jäljittämisryhmien kanssa.
5. lainmuutosesitykset huumausainerikoksen ja järjestäytyneen rikosryhmän johtamisen ankarimman
rangaistuksen

korottamiseksi,

todistajien

suojelun

tehostamiseksi,

rikoksen

selvittämiseen

myötävaikuttamisen muuttamiseksi rangaistuksen lieventämisperiaatteeksi sekä vihjepalkkioiden
säätämiseksi verottomaksi tuloksi.143
Vankeinhoidon päihdestrategia koostuu kolmesta eri osasta. Vankeinhoidon päihdestrategiassa vuosille
1999 - 2001 (Osa I, 1999) korostetaan päihteiden tarjonnan ehkäisyn osalta, että
1. lähityöllä voidaan sekä ehkäistä että estää vangin päihteiden käyttöä ja päihderikollisuutta
2. tila- ja toimintajärjestelyillä luodaan edellytykset valvoa päihteiden pääsyä vankiloihin
3. systemaattisella valvonnalla ja tarkastustoiminnalla ehkäistään päihteiden esiintyminen vankiloissa
4. valvonta- ja tarkastustoimet ovat jatkuvan seurannan ja arvioinnin kohteena
5. vangeilla on oikeus suorittaa vankeusrangaistuksensa päihteettömässä ympäristössä
6. päihderikollisuuteen syyllistyneet vangit sijoitetaan häiriöiden estämiseksi tarvittaessa erilleen muista
vangeista.
Vuoden 2001 alussa hyväksyttiin "vankeinhoidon päihdestrategian osa II - päihdevalvonnan käsikirja
(2001)". Päihdestrategian toinen osa keskittyy tarjonnan rajoittamiseen, minkä ydintoiminto on tehokas
päihdevalvonta. Käsikirja on ensisijassa kirjoitettu valvontahenkilökunnalle antamaan kootusti tietoa
valvontatyön parantamiseksi ja tehostamiseksi. Käsikirjalla pyritään yhtenäistämään eri laitosten välisiä
työkäytäntöjä. Se onkin eräänlainen laatukäsikirja, joka pitää sisällään hyvät valvontakäytännöt.

143 Ks. http://www.intermin.fi/intermin/images.nsf/files/5BD72FD1DCA3695AC2256C28003CFB59/$file/huumestrategia.pdf
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Päihdestrategian kolmanteen osaan, päihdeinfoon on koottu keskeiset vankeinhuollossa toteutettavat
päihdeohjelmat.144
Vuoden 2001 alussa vahvistettiin myös poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen yhteinen PTRhuumausainestrategia, jonka tavoitteena on entistä tehokkaampi huumausainerikollisuuden torjunta
viranomaisten keskinäistä yhteistyötä tiivistämällä ja tehostamalla. Tullin huumausainestrategia vuosoille
2002 - 2005 valmistui vuoden 2002 alussa. Sen mukaan Tulli haluaa pysäyttää laittomasti tuotavat
huumausaineet jo maamme rajoilla, ennen kuin ne ehtivät levitykseen. Lisäksi Tulli pyrkii paljastamaan
huumausaineiden ammattimaista ja organisoitua kauppaa harjoittavat organisaatiot ja lopettamaan niiden
toiminnan. Estääkseen huumeiden tulon Suomeen Tulli tekee viranomaisyhteistyötä kansallisesti ja
kansainvälisesti. Lisäksi Tulli huolehtii siitä, että sen huumevalvontaresursseja on riittävästi, kehittää
sisäistä koulutustaan ja parantaa tiedotusta huumausainerikollisuudesta saavutetuista tuloksista. Strategiaa
täydentää toimintasuunnitelma.(Uutisia Tullista 1/2002)145
Myös puolustusministeriössä on luotu puolustusvoimien huumestrategia (2001), jonka tavoitteena on
saada puolustusvoimien kielteinen suhtautuminen yleiseen tietoisuuteen organisaation sisällä ja muussa
yhteiskunnassa, edistää tervettä elämäntapaa ja tukea päihteiden vastaista työtä yhteiskunnassa sekä luoda
edellytyksiä yhteistyölle ja verkottumiselle eri tasoilla.146

15.2 Uudet lähestymistavat ja kehityssuuntaukset
Suomessa vaikuttavaa vakavaa järjestäytynyttä rikollisuutta johdetaan paljolti lähialueilta, pääasiassa
Virosta

ja

Venäjältä.

Virosta

johdettujen

järjestäytyneiden

rikollisryhmien

johtoasema

sekä

ammattimaisessa huumausaine- että paritusrikollisuudessa on Suomessa hyvin vahva. Johtosuhteet
näkyvät Suomessa lainvalvontaviranomaisten tiedossa olevissa järjestäytyneissä rikollisryhmissä ja
ryhmien suorissa yhteyksissä virolaisiin rikollisauktoriteetteihin, joiden välityksellä ja ohjauksessa
huumausaineita ja prostituoituja tuodaan maahan. Suomessa rikollisuuden kansainvälistyminen ilmenee
konkreettisesti ulkomaalaisten vankien määrän voimakkaana lisääntymisenä. Virolaisten ja myös
venäläisten johtoasema näkyy törkeistä huumausainerikoksista epäiltyjen kansalaisuusjakauman
muutoksissa (Rikostutkinnan tila -hankkeen loppuraportti, 2003).147 Vuonna 2002 käynnistyi kolmikantayhteistyö Suomen, Viron poliisin ja Pietarin kaupungin ja Leningradin alueen miliisijohdon välillä
huumausainerikollisuuden ehkäisemiseksi.

144 Ks. luku 12.1. tai http://www.rikosseuraamus.fi/15158.htm
145 Ks. http://www.tulli.fi/tulli_tiedottaa/uutisia_tullista/2002/ut_01_2002.pdf
146 Ks. http://www.mil.fi/cgi-bin/printable.pl/tiedotus/ajankohtaista/huumestrategia/index_3.html?
147 Ks. http://www.intermin.fi/intermin/biblio.nsf/226B9362C33C4096C2256CD2002C9438/$file/4-2003.pdf
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Suomen huumausainetilanteen kannalta on merkittävää, miten huumetilanne lähialueillamme kehittyy.
Huumemarkkinoiden kasvu Venäjällä ja Baltiassa lisää huumeiden kauttakuljetuksia myös Suomessa, ja
samalla lähialueen markkinoiden paine Suomen suuntaan kasvaa. Näin on käynyt esimerkiksi
tuoteväärennöksille ja piraateille. Suomen kannalta tärkeät, Virosta toimivat rikollisryhmät ovat jo nyt
kansainvälisesti järjestäytyneitä, ja reilun vuoden päästä nämä ryhmät sijaitsevat ja toimivat EU:n alueella.
Viron ja muiden Baltian maiden toimet huumausainetilanteen parantamiseksi ja järjestäytyneen
rikollisuuden torjumiseksi omalla alueellaan muodostavat myös Suomeen suuntautuvan huumetarjonnan
kannalta ratkaisevan tekijän. Poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen tuki näiden maiden viranomaisille tulee
siten olemaan elintärkeää myös omalta kannaltamme. PTR-viranomaiset ovatkin yhdessä sopineet laajasta
koulutusohjelmasta yhdessä muiden EU-maiden kanssa Baltian maiden viranomaisten yhteistoiminnan ja
erityisesti rajavalvonnan kehittämiseksi vielä ennen jäsenyyden alkua. (Tullin lehdistötiedote
14.2.2003)148
Kun EU laajenee, myös Baltian maat alkavat soveltaa EU:n huumausainestrategiaa ja liittyvät poliisi-,
tulli- ja rajavartiolaitosten väliseen yhteistyöhön ja niitä sääteleviin sopimuksiin. Tämä osaltaan helpottaa
tietojenvaihtoa ja operatiivista yhteistoimintaa. Siksi EU:n laajentuminen ei ole pelkkä uhkakuva vaan
myös mahdollisuus laajentaa järjestäytyneen rikollisuuden vastaista toimintaa ja siten rajoittaa laitonta
huumausainekauppaa.

16 TARJONNAN RAJOITTAMISEN JA VÄHENTÄMISEN TOIMINTAMALLIT

16.1 Oikeusjärjestelmän toiminta
Vuoden 1994 huumausainelakia valmisteltaessa johtavana periaatteena oli pyrkimys puuttua nimenomaan
ammattimaiseen ja järjestäytyneeseen huumausainerikollisuuteen. Huumausaineen käytölle oli tarkoitus
luoda rangaistavuus, jolla korostettiin huumausaineiden periaatteellista paheksumista ja sitä kautta
tehokasta yleisestävää vaikutusta. Käyttörikoksiin liittyvien lain soveltamiskäytäntöjen tulkinnanvaraisuuksien vuoksi syyskuussa 2001 astui voimaan lainmuutos huumausaineiden käyttörikoksista.
Lainmuutoksessa määritellään "huumausaineiden käyttörikos", mikä mahdollistaa käytöstä, omaan
käyttöön hallussapidosta tai hankinnan yrityksestä sakkojen määräämisen rangaistusmääräysmenettelyssä.
Samalla syyttämättä jättämisen perusteet täsmentyvät ilmaisulla huumausaineiden määrän, laadun,
käyttötilanteen tai olosuhteiden vaikutuksesta rikoksen laatuun.149 Tekeillä on seurantatutkimus uuden
lainsäädäntömuutoksen vaikutuksista syyttämiskäytäntöihin.
Huumausainerikosten torjunnan tehostamista koskevan valtioneuvoston periaatepäätöksen perusteella
valtakunnansyyttäjä on määrännyt 1.2.2001 alkaen kahden vuoden ajaksi Valtakunnansyyttäjänvirastoon
148 Ks. http://www.tulli.fi/tulli_tiedottaa/lehdistotiedotteet/2003/001_2003.html
149 Ks. tarkemmin luku 1.2.1 ja 1.3.
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yhden valtionsyyttäjän ja paikallisiin syyttäjäyksiköihin seitsemän kihlakunnansyyttäjää, joiden tehtävien
painopistealueena ovat huumausainerikokset. Sekä valtionsyyttäjän että kihlakunnansyyttäjien määräyksiä
on jatkettu vuoden 2003 loppuun saakka. Kahdeksan erikoissyyttäjän toimenkuvan keskeisenä piirteenä on
ollut laajojen ja vakavien törkeiden huumausainerikosten syyteharkinta ja ajaminen eri oikeusasteissa.
Lisäksi heidän työhönsä on kuulunut muiden syyttäjien koulutus (esimerkiksi huumausaineen
käyttörikosuudistukseen liittyvä kouluttaminen) ja neuvonta, esitutkintayhteistyön kehittäminen sekä
huumausainealaan liittyvä kouluttautuminen oman ammattitaidon monipuoliseksi ylläpitämiseksi.
Valtakunnansyyttäjänvirasto on seurannut valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaisesti huumausainerikosten torjuntaan myönnetyillä varoilla tapahtuvaa huumausainerikosasioiden käsittelyä. (Valtakunnansyyttäjäviraston vuosikertomus 2002)150
Laissa kansainvälisestä oikeusavusta rikosasioissa on hyväksytty huumausaineiden valvottu läpilasku
yhtenä tutkintakeinona. Tullitoimintaa koskeva Napoli II -sopimus sääntelee soluttautumisen siirtymistä
rajojen yli, ja Schengenin sopimuksessa säännellään salaisen seurannan siirtymistä sisäisten rajojen yli.
Näitä keinoja voidaan yleensä käyttää ainoastaan törkeiden rikosten tutkinnassa. Myös Suomessa on
vuodesta 2001 lähtien tehty mahdolliseksi soluttautumisen ja valeostojen käyttö rikostorjunnassa.151
Rikoksen tuottaman hyödyn poisottaminen tehoaa kiinnijoutumisriskin ja rangaistuksen ohella erityisesti
juuri laskelmoivaan, taloudellista voittoa tavoittelevaan rikollisuuteen.152 Hallitus esittää eduskunnalle
kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaisen YK:n yleissopimuksen (ns. Palermon sopimuksen)
hyväksymistä (HE 32/2003). Palermon sopimuksessa määrätään rahanpesun torjunnasta, henkilön
luovuttamisesta

toiseen

valtioon

rikoksen

johdosta,

keskinäisestä

oikeusavusta

rikosasioissa,

poliisiyhteistyöstä sekä järjestäytyneen rikollisuuden torjunnasta. Hallitus antoi vuonna 2002 esityksen,
jossa todistajina kuultavien henkilöiden suojaa ehdotetaan parannettavaksi (HE 190/2002).

16.2 Valvonta ja tekniset apuvälineet
Tullin toiminta painottuu huumausainerikosketjun alkupäähän. Poliisi puolestaan tekee sekä ennalta
estävää rikoksen torjuntatyötä että joutuu usein selvittämään jälkikäteen jo tapahtuneita rikoksia ja
rikossarjoja, joissa esiintyviä huumausaineita on jo myyty eteenpäin ja kulutettu.
Poliisi on korostanut huumevalvonnassaan ennalta estävän toiminnan, esimerkiksi lähipoliisitoiminnan ja
katuvalvonnan, merkitystä avoimien huumausaineiden myyntipaikkojen synnyn estämiseksi. Suomalaisten
huumemarkkinoiden erityispiirre onkin, että kadulla tapahtuva huumeiden myynti on suhteellisen
harvinaista. Markkinat ovat piiloutuneet yksityisasuntoihin. Pääkaupunkiseudulla vuosina 1999 - 2002
150 Ks. myös http://www.oikeus.fi/vksv/uploads/5t695i6pc6g.pdf
151 Ks. luvut 1.2.2 ja 4.2.1.
152 Ks. luku 1.2.2.
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toteutetussa, poliisin huumausainerikostorjunnan erillisprojektissa pyrittiin tyrehdyttämään asunnossa
tapahtuva

huumausaineiden

myynti

ja

vähentämään

huumekaupasta

aiheutuvaa

häiriötä

ja

turvattomuutta.153 Projektin aikana tutkijat seurasivat rikoksista epäiltyjen kuulusteluja ja haastattelivat
epäiltyjä. Hankkeen arvioinnin alustavien tietojen mukaan huumausainevalvonnan tehostamisella on ollut
markkinoita hillitseviä vaikutuksia. Haastattelujen mukaan tehoiskujen alueella myyjät ja käyttäjät
välttivät yhteydenottoja toisiinsa ja kontaktit hoidettiin jollain uudella tavalla, jolloin markkinat
piiloutuivat entistä syvemmälle. Ongelmalliseksi muodostui se, että tehoiskut olivat joskus liian
massiivisia, jolloin toimien kohteeksi joutuminen saattoi syventää epäiltyjen yhteiskunnan vastaisuutta
entisestään. Projektin kohteena oli etupäässä elämänhallinnan puutteesta kärsiviä käyttäjiä ja pikkumyyjiä.
Heidän hoidon tarvettaan ei kuitenkaan yleensä arvioitu, eikä tavattuja käyttäjiä juurikaan neuvottu siinä,
miten olisi mahdollista saada sosiaalista tukea tai terveydenhoitoa. Toisaalta poliisit pitivät ongelmana
sitä, että sosiaaliviranomaiset olivat töissä vain virka-aikana, siis yleensä tehoiskujen ajankohdan
ulkopuolella. Loppupäätelmässään tutkijat huomauttivat, että huumekierteen katkaisemisella olisi myös
huumemarkkinoita hillitseviä vaikutuksia. Tästä näkökulmasta he ehdottavatkin, että poliisityötä ja
rikosoikeusjärjestelmää tulisi käyttää entistä enemmän myös "etsivän työn " menetelmänä, jolloin
tehokkaasti toimivaa verkostoa voitaisiin hyödyntää myös sosiaalisen ja terveydellisen tuen tarjoamiseen
huumeongelmaisille. (Kinnunen, A. 2002)
Törkeiden huumausainerikosten tutkinnassa on viime vuosina käytetty entistä laajemmin hyväksi
syylliseksi epäiltyjen teleliikenteen seuraamista. Pakkokeinolain muutoksen jälkeen ovat telekuuntelu ja valvonta sekä tekninen tarkkailu olleet mahdollisia tutkintakeinoja. Valtuuksia ollaan edelleen
laajentamassa vuoden 2004 alusta lähtien.154 Keskusrikospoliisi tuottaa vaativan teknisen rikostiedustelun
palveluja koko poliisihallinnolle. Kaikilla teknisen tarkkailun alueilla tehtävämäärät ovat kasvussa.
Teknistä tiedonhankintaa käytettiin eniten huumausaine-, talous- ja omaisuusrikollisuuden tutkinnassa.
Tullivalvontastrategian

mukaisesti

tullivalvonnan

painopistettä

on

EU-jäsenyyden

aiheuttamien

vaatimusten myötä jouduttu siirtämään pitkälti EU:n ulkorajoille. Tulli valvoo edelleenkin kaikkia
Suomen rajoja, myös EU-sisärajoja. Valvontamenetelmiä on tosin jouduttu EU-sisärajoilla muuttamaan
aiempaa huomaamattomammiksi sekä yhä enemmän rikostiedustelutietoon perustavaksi. Tullilaitos onkin
varustanut

kaikki

tärkeimmät

rajanylityspaikat

riittävällä

valvonnan

perusvälineistöllä

sekä

tarkastustiloilla. Myös Tullihallituksen yhdysmiesjärjestelmän painopistettä on siirretty niille alueille,
joilta laittoman huumekaupan virrat suuntautuvat Suomeen ja Suomen kautta muualle Euroopan unioniin

153 Hankkeessa kerättiin tietoja kuudessa eri vaiheessa: haastattelemalla valvontaiskujen suunnittelijoita (5), osallistuvalla
havain-noinnilla kuudella eri asuinalueella tehtyihin iskuihin, seuraamalla kiinniotettujen henkilöiden poliisikuulusteluja sekä
haastat-telemalla 15 kiinniotettua, haastattelemalla valvontaiskuihin osallistuneita poliiseja (15), haastattelemalla asuinalueiden
asukkaita (27) sekä taloyhtiöiden isännöitsijöitä (5) ja analysoimalla valvontaiskujen seurantalomakkeita sekä
esitutkintapöytäkirjoja (137).
154 Ks. luku 1.2.2.

129

Vankilaoloissa vangille voidaan tietyin edellytyksin155 suorittaa asuintila- ja henkilöntarkastus, mm. jos
vankia epäillään luvattomien esineiden tai aineiden hallussapidosta. Vanki voidaan myös eristää
vankilassa huumaavan aineen jatkuvan käytön tai huumausainerikoksen jatkamisen estämiseksi, tai
kunnes tarkastuksessa havaitut luvattomat aineet poistuvat elimistöstä.
Lääkelaitos on oikeutettu tarkistamaan tiloja, joissa huumausainetta tai huumausaineen valmistuksessa
käytettävää ainetta laillisesti valmistetaan, varastoidaan, säilytetään tai muulla tavoilla käsitellään, sekä
ottamaan tarkastuksen yhteydessä näytteitä tutkittavaksi. Yritykset ovat myös velvollisia ilmoittamaan
Lääkelaitokselle epätavallisista huumausaineiden valmistuksessa käytettävien lähtöaineiden liikkeistä.
Lääkelaitoksella on oikeus estää laittomaksi katsomansa aineiden toimitukset maan sisällä ja rajojen yli.
Pankit ja muut rahoituslaitokset joutuvat raportoimaan epätavallisista rahoitusliikkeistä ja tarpeen
vaatiessa keskeyttämään rahoitusliikenteen sekä toimittamaan tarkastettavaksi asiaan liittyvät dokumentit.
Rahanpesuun liittyvä tarkastus on keskitetty Keskusrikospoliisin selvittelykeskukseen.

16.3 Tiedustelu ja tietojärjestelmät
Vakavan ja organisoidun rikollisuuden torjunta edellyttää tehokasta ja kehittyvää tiedustelutoimintaa ja
siihen kuuluvaa analyysi- ja tilanneseurantatyötä, rikostutkinnan tarkoituksenmukaista kohdistamista sekä
hyvin toimivaa, nopeaa ja kiinteää kansainvälistä yhteistyötä lainvalvontaviranomaisten kesken. Sekä
poliisi että tulli ovat tiiviisti mukana sekä alakohtaisilla että yhteisillä kansainvälisillä foorumeilla ja
lukuisissa kansainvälisissä yhteistyöhankkeissa. (Hietaniemi, T. 2002)
Schengenin sopimuksen täysimääräinen soveltaminen alkoi Suomessa 25.3.2001. Samalla tuli
Suomessakin täysimittaisesti käyttöön Schengenin tietojärjestelmä SIS, johon syötetään tiedot Schengen
alueella etsittävistä henkilöistä ja esineistä. Suomi osallistuu aktiivisesti Europolin analyysitietokantoihin
liittyvään tiedonvaihtoon. Suomessa on käytössä kansallinen tiedustelutietojärjestelmä (epäiltyjen rekisteri
EPRI), joka on tärkeä työkalu myös vakavan huumausainerikollisuuden tutkinnassa. Rikosilmoitukset
kirjataan kansalliseen rikosilmoitusjärjestelmään (RIKI), joka on sekä poliisin että tullin käytössä.
Maaliskuussa 2003 on otettu käyttöön EU:n petoksentorjuntaviraston (OLAF) ja jäsenvaltioiden
tullihallintojen

välinen

yhteinen

keskitetty

tietokantaa

(CIS).156

Pohjoismainen

poliisi-

ja

tulliorganisaatioiden PTN-yhteistyö laajoine, jokaisen pohjoismaan poliisi- ja tulliviranomaisten
käytettävissä

olevine

yhdysmiesverkostoineen

on

myös

esimerkki

kansainvälisestä yhteistyömallista.

155 Ks. luku 1.2.2.
156 Ks. http://www.tulli.fi/tulli_tiedottaa/lehdistotiedotteet/2003/009_2003.html
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toimivasta

ja

tehokkaasta

Keskusrikospoliisi vastaa organisoidun rikollisuuden valtakunnallisesta operatiivisesta ja strategisesta
tilanneseurannasta sekä siihen liittyvästä analyysi- ja tutkimustehtävistä. Keskusrikospoliisi seuraa myös
erityisesti huumausainerikollisuuden tilaa valtakunnallisesti ja tuottaa sitä koskevia raportteja ja tilastoja.
Tilastointia on vuodesta 2001 lähtien yksinkertaistettu niin, että Keskusrikospoliisi tuottaa ainoastaan
huumausainetakavarikkoja

koskevat

tilastot

ja

kokoaa

laajasti

eri

materiaalia

hyödyntäviä

tilannekatsauksia. Huumausainerikoksia koskeva tieto saadaan poliisin tulostietojärjestelmästä, eikä
erillisiä keskusrikospoliisin huumausainerikostilastoja enää laadita. Tilannekatsauksissa keskitytään
valtakunnallisen tilannekuvan ja siihen liittyvien uhkatekijöiden hahmottamiseen, ennen kaikkea
suurimittaisen huumausainerikollisuuden torjuntaa tukevaan tietoon. Keskusrikospoliisin rikostietopalvelussa (Criminal Intelligence Division) ja sen tutkimusryhmässä seurataan erityisesti Virosta ja
Venäjältä johdettua organisoitua rikollisuutta, jonka rooli Suomen huumausainemarkkinoilla on
keskeinen. (Hietaniemi, T. 2002)

16.4 Kansallinen yhteistoiminta
Huumausainerikostorjunta nojaa yleisöltä saatavaan tietoon. Kansalaisten vapaaehtoinen huumausaineiden
vastainen toiminta on kanavoitunut poliisin ja tullin vihjepuhelinten toimintaan, joissa kansalaisilla on
mahdollisuus antaa tietoja suunnitteilla tai tekeillä olevista huumausainerikoksista tai huumausaineiden
salakuljetusyrityksistä. Nykyään ilmoitus rikoksesta on mahdollista tehdä myös Internetin avulla.
Vuodesta 1999 alkaen toteutettu kansallinen rikostorjuntaohjelma on luonut valtaosaan Suomen kunnista
paikallisia yhteistyöverkostoja ja turvallisuussuunnitelmia. Ohjelma on tiivistänyt poliisin ja kunnan
viranomaisten sekä elinkeinoelämän, kirkon ja muiden tahojen yhteistyötä rikosten ehkäisemiseksi.
Kunnissa yhtenä turvattomuutta aiheuttavana tekijänä on esiin nostettu nuorten aiheuttamat häiriöt ja
päihteiden käyttö. Hankkeen seurantaraportissa suositellaan ohjelman toteuttamisen jatkamista, mutta
esiin on tullut myös kehittämistarpeita. Näitä ovat yhteistyön vakiinnuttaminen, alueellisuuskysymykset,
rikoksentorjunnan tietotaidon lisääminen ja rikoksentorjuntaohjelman yhdistäminen muihin ohjelmiin,
joista mainitaan erityisesti huumeet, niihin liittyvä rikollisuus ja harmaa talous. (Toteutuvatko
turvallisuustalkoot, 2003)157
Erityisesti taloudellisen hyödyn poisottamisen osalta yhteistyö vero- ja ulosottoviranomaisten kanssa on
rikostutkinnassa

tiivistä.

tutkinnanjohtaja,

ei

Suomessa

rikostutkintaa

syyttäjäviranomainen.

Yhteistyötä

johtaa

esitutkintaviranomaiseen

syyttäjälaitoksen

kanssa

on

kuuluva
vahvistettu

toimintatapoja muokkaamalla, virkamiesvaihdolla sekä nimeämällä syyttäjiä, jotka ovat erityisesti
perehtyneet huumausainejuttujen syyttämiseen.

157 Ks. http://www.om.fi/uploads/2lhhgk.pdf
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Organisoituihin

rikollisryhmiin

kohdistuvista

suurimmista

torjuntaoperaatioista

päätetään

keskusrikospoliisin johtamassa yhteistyöryhmässä, joka keskusrikospoliisissa koottavan seurantatiedon
pohjalta määrittelee valtakunnallisten operaatioiden kohteet. Suomessa poliisi, tulli ja rajavartiolaitos
toimivat keskenään tiiviissä yhteistyössä, josta on määrätty jo 1978 annetulla asetuksella. Baltian ja
Venäjän rajojen avautuminen antoi aivan uutta pontta yhteistoiminnalle 1990-luvulla. Tällä hetkellä
poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen yhteistyötä huumausaineasioissa koordinoi PTR-johtoryhmän lisäksi
yhteistyöfoorumin erityinen huumejohtoryhmä. Alueellisella tasolla yhteistyötä koordinoivat alueelliset
PTR-johtoryhmät.
Toimintansa tehostamiseksi Tullilaitos on lisäksi solminut tärkeimpien liikenteenharjoittajien ja
kansainvälisten tavaratoimittajien kanssa yhteistyösopimuksia (ns. MOU-sopimuksia). Sopimusten
tavoitteena on tullin ja elinkeinoelämän aktiivinen yhteistoiminta yhteistyökumppanien normaalin
liiketoiminnan avulla ja välityksellä tapahtuvan huumausaineiden laittoman maahantuonnin estämiseksi.

17 TOIMINNAN LAATUKONTROLLI

Valvontaviranomaisten toiminnan laatua voidaan kehittää sekä lisäämällä alan asiantuntemusta
koulutuksen avulla että sitoutumalla kansainvälisesti tunnustettuihin laatustandardeihin.
Poliisin rikostutkijat ja muutakin poliisityötä tekevät kohtaavat huumerikollisuutta yhä useammin. Tästä
on aiheutunut suuri koulutustarve. Kouluttajina käytetään pääasiassa kokeneita huumerikostutkijoita.
Huumausainerikoksiin ja huumausainerikostutkintaan liittyvässä tutkimuksessa korostuu Poliisiammattikorkeakoulun rooli. Myös poliisin peruskoulutukseen ja alipäällystökoulutuksessa ollaan lisäämässä
rikostorjunnan ja -tutkinnan osuutta, niin että opiskelijan tulisi hallita erityisesti järjestäytyneen
rikollisuuden torjuntakeinojen perusteet ja saada entistä paremmat valmiudet tekniseen tutkintaan.
Tullihallinnossa on myös panostettu valvontahenkilöstön koulutukseen sekä omilla erityiskursseilla että
poliisin antamassa koulutuksessa.158 Lisäksi poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen uuteen yhteiseen
huumausainestrategiaan perustuen aletaan järjestää näiden ns. PTR-viranomaisten yhteiskoulutusta.
Lääkelaitos puolestaan on edistänyt lähtöaineiden valvontaa järjestämällä koulutustilaisuuksia
huumausainevalvonnasta vastaaville viranomaisille yhdessä tullilaitoksen ja keskusrikospoliisin kanssa.

158 Osana tulliyhteistyötä julkaistiin vuonna 1997 suomen- ja venäjänkielinen opas tullimiehille huumausaineiden ja
psykotrooppisten aineiden salakuljetuksen torjumiseksi (Alaniemi, A. ym. 1997).
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Valtakunnansyyttäjävirasto on järjestänyt viikon pituisen huumausainerikoskurssin ja kolmen päivän
huumausainerikosten jatkokurssin. Näissä käsiteltiin muun muassa huumausaineita ja niiden vaikutuksia,
telepakkokeinoja ja niihin liittyviä erityispiirteitä sekä näyttöongelmia, menettämisseuraamuksiin,
rikoshyötyyn ja rahanpesuun liittyviä kysymyksiä, tutkijan ja syyttäjän yhteistyötä, kansainvälistä
oikeusapua ja rikoksentekijän luovuttamista, syyttämättäjättämistä sekä huumausaineiksi luokiteltaviin
lääkkeisiin liittyviä kysymyksiä.
Poliisi osallistuu edelleen Virossa rikoksentorjuntaa ja rahanpesua koskevaan kahdenväliseen
koulutukseen. Lähialueiden lainvalvontaviranomaisia koulutetaan myös kansainvälisen tulliyhteistyön
puitteissa. Lisäksi Suomen PTR-viranomaiset ovat viime vuosina käynnistäneet Baltian maiden ja Venäjän
kanssa säännöllistä poliisi-, tulli- ja rajavartiohallintojen keskinäistä yhteistyötä.
Takavarikoidut

huumausaineet

tutkitaan

keskusrikospoliisin

rikosteknisessä

laboratoriossa

tai

tullilaboratoriossa pieniä kannabiseriä lukuun ottamatta. Molempien laboratorioiden tuotantokäytössä
olevat analyysimenetelmät ovat FINAS-akkreditoituja.

18 JOHTOPÄÄTÖKSET

18.1 Yhteenveto viimeaikaisesta kehityksestä
Vuonna 2001 huumausainelainsäädäntöä muutettiin, kun otettiin käyttöön uusi, huumausainerikosta
lievempi rangaistusmuoto, "huumausaineiden käyttörikos". Valtakunnan syyttäjävirasto antoi ohjeet lain
soveltamisesta vuoden 2002 alussa ja on järjestänyt koulutusta paikallisille syyttäjille huumausainerikoslain muutokseen liittyen. Lähitulevaisuus näyttää, miten lainmuutos vaikuttaa esimerkiksi
syyttämättäjättämispäätöksiin.
Huumausaineiden tarjonnan rajoittamisen toiminnan kannalta merkittäviä strategioita ja toimintaohjelmia
ovat poliisin huumausaineiden vastainen strategia vuosiksi 2003 - 2006, vankeinhoidon päihdestrategioista
osat I ja II, tullin huumausainestrategia vuosille 2002 - 2005 sekä poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen
yhteinen

PTR-huumausainestrategia.

Keskeinen

osa

valvontaviranomaisten

toimintaa

ovat

ne

lainsäädännön kehittämistoimet, joilla valvontavaltuuksia ja -keinoja pyritään lisäämään. Poliisi sai
vuoden 2001 alussa uusia, entistä laajempia toimivaltuuksia, joiden perusteella poliisi voi ryhtyä
valeostojen tekemiseen sekä ns. peitetoimintaan. Telekuuntelun ja -valvonnan valtuudet lisääntyvät
vuoden 2004 alusta. Tullilaitos on saanut osan vastaavista toimivaltuuksista tullilakiin ja myös
vankilaviranomaisten toimivaltuuksia huumausainevalvonnassa on lisätty.
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Keskeistä toiminnassa on vuoden aikana ollut yhteistoiminnan lisääminen niin valvontaviranomaisten kuin
muiden viranomaisten ja kansalaisten kanssa huumausainerikollisuuden torjunnassa.

Kansallinen

rikoksentorjuntaohjelma on tiivistänyt yhteistyötä poliisin ja kunnan viranomaisten sekä myös kirkon ja
muiden tahojen kanssa rikosten torjumiseksi, mutta lisätarpeena on nostettu esiin eri hallinnonalojen
toimintaohjelmien (esimerkiksi kuntien päihde- tai huumestrategiat) kytkeminen rikostorjuntaohjelmiin.
Myös yhteistyötä elinkeinoelämän kanssa on pyritty kehittämään sekä rahanpesun (pankki- ja
rahoituslaitokset) että lähtöainevalvonnan (kemian yritykset yms.) osalta.
Uudehkojen tutkintamenetelmien (televalvonta ja tekninen tarkkailu) käyttöä on suunnattu erityisesti
organisoidun huumerikollisuuden tutkimukseen. Laajeneva osallistuminen kansainväliseen yhteistyöhön
sekä uudet eurooppalaiset Schegenin ja tullin tietojärjestelmät ovat tuoneet viranomaisten käyttöön,
esimerkiksi huumerikollisuuden ja rahanpesun valvomiseksi, sellaista uusia yhteyksiä ja tietoja, jotka ovat
tarpeen kansainvälisesti organisoidun ammattimaisen huumausainerikollisuuden hallitsemiseksi.

18.2. Tulevaisuuden suuntaviivat
Vuonna 2003 nimitetty uusi hallitus lupaa hallitusohjelmassaan valmistella huumausainepoliittisen
toimenpideohjelman vuosille 2004 - 2007. Hallitusohjelmassa korostetaan, että kansalaisten turvallisuuden
lisäämiseksi sekä erityisesti huumausaine-, väkivalta- ja uusintarikollisuuden vähentämiseksi laaditaan
kattava, sektorirajat ylittävä sisäistä turvallisuutta käsittelevä ohjelma. Näin hallitus on sitoutunut
kansallisen rikoksentorjuntaohjelman jatkamiseen. Kansallinen huumausainepoliittinen koordinaatioryhmä
on keskeisessä asemassa kun uutta toimenpideohjelmaa ja sen prioriteetteja valmistellaan eri
hallinnonalojen välisenä yhteistyönä.
Tarjonnan rajoittamisen suurena tulevaisuuden haasteena on erityisesti Suomen kansainvälisen
toimintaympäristön muutos, kun Baltian maat siirtyvät EU-jäseniksi vuoden 2004 aikana. Kansallisella
tasolla poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen huumestrategia, poliisin oma huumestrategia ja
vankeinhoitolaitoksen päihdestrategia linjaavat toimintapäätöksiä tulevinakin vuosina. Samoin vireillä
olevien lainsäädäntöhankkeiden lopputulokset muodostavat tulevaisuuden reunaehtoja rikoksentorjunnassa käytössä oleville menetelmille ja käytännöille.
Lähialueyhteistyö, kansainvälinen yhteistoiminta ja niiden kehittäminen ovat yhä kansainvälistyvän
huumausainerikollisuuden torjunnan keskeisimpiä tulevaisuuden suuntaviivoja määrääviä tekijöitä.
Huumausaineiden tarjonnan rajoittamisen osalta seurataan samoja kansainvälisiä normeja ja ohjelmia,
jotka mainittiin myös kysynnän vähentämisen tulevaisuuden suuntaviivojen yhteydessä.159 Lisäksi
tarjonnan rajoittamisen toimia ohjaa Schengenin säännöstö, jota Suomi alkoi soveltaa 25.3.2001.
159 Ks. luku 14.
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19. KANSALLISTEN HUUMAUSAINESTRATEGIOIDEN ARVIOINTI
19.1 Olemassa olevan arvioinnin laajuus
19.1.1. Huumausainepolitiikan arvioinnin rooli huumausainestrategioissa
Lainsäädännön

lisäksi

Suomen

huumausainepolitiikan

keskeisiä

ohjaavia

asiakirjoja

ovat

huumausainepoliittisen toimikunnan laatima kansallinen huumausainestrategia vuodelta 1997 ja siihen
perustetut valtioneuvoston periaatepäätös huumausainepolitiikasta vuodelta 1998 sekä vuonna 2000
hyväksytty toimenpideohjelma huumausainepolitiikan tehostamiseksi vuosille 2001 - 2003. Näissä
asiakirjoissa on sekä esitetty käynnistettäväksi hankkeita huumausainepolitiikan arvioimiseksi että
jäsennetty se tapa, jolla huumausainehallinto itse seuraa ja arvioi toimintaansa.
Vuoden 1997 huumausainestrategiassa todettiin, että huumausainepolitiikan on perustuttava tutkittuun
tietoon huumetilanteesta ja että tutkimustiedon kattavuudessa oli vakavia puutteita. Niinpä esitettiin, että
huumepoliittisten toimenpiteiden seuraamiseksi on kohdennettava lisää resursseja, ja ehdotettiin
käynnistettäväksi tutkimushankkeita, joista viimeinen oli "kansallisen huumausaineohjelman toteutuksen
arviointi". Tällaista tutkimushanketta ei toistaiseksi ole käynnistetty.
Yleisstrategioiden lisäksi Nuorten huumeiden käytön ehkäisytoimikunta (2000) on korostanut
nuorisopolitiikan kriittisen arvioinnin tärkeyttä ja poliisi on asettanut omassa huumausaineiden vastaisessa
strategiassaan (2003 - 2006) tavoitteeksi kehittää huumausainetorjunnan vaikuttavuutta mittaavia
tunnuslukuja. Huumausaineiden ongelmakäyttäjien hoitoa kehittänyt työryhmä (2001) on puolestaan
korostanut valtakunnallisten laatusuositusten hoitopalveluja ohjaavaa roolia ja ehdottanut lisämäärärahoja
hoitopalvelujen kehittämiseen. Lääninhallituksille on annettu vastuu antaa selvitys valtion lisämäärärahoin
(2002 - 2003) toteutettujen huumehoitopalvelujen kehittämishankkeiden tarkoituksenmukaisuudesta sekä
vaikuttavuudesta.
19.1.2. Arviointi- ja seurantajärjestelmä hallinnossa
Huumausainestrategiassa
poliittinen

esitetty

koordinaatioryhmä)

huumausainetoimenpideohjelman
asetettiin

vuonna

1998

seurantaryhmä

valtioneuvoston

(huumausaine-

huumausainepoliittisen

periaatepäätöksen myötä. Koordinaatioryhmä koostuu eri ministeriöiden (sosiaali- ja terveysministeriö,
sisäasiainministeriö, opetusministeriö, oikeusministeriö, ulkoasiainministeriö) ja muiden asiantuntijalaitosten (Kansanterveyslaitos, Stakes, Tullihallitus) ryhmään nimeämistä edustajista. Ryhmä kokoontuu
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keskimäärin kuudesti vuodessa kokoamaan yhteen tietoja eri hallinnonaloilla suunnitelluista ja
toteutetuista

interventioista.

Ryhmää,

kuten huumausainepolitiikkaa yleisestikin,

koordinoidaan

(puheenjohtaja ja sihteeri) sosiaali- ja terveysministeriöstä.
Koordinaatioryhmä tuotti valtioneuvoston periaatepäätökselle jatko-ohjelman: toimenpideohjelman
huumausainepolitiikan tehostamiseksi vuosille 2001 - 2003. Toimenpideohjelma sisältää 24 yksittäistä
toimenpidettä, joista kullekin on nimetty vastuullinen toteuttajataho (viranomainen tai järjestö).
Huumausainepoliittisen koordinaatioryhmän toiminta on luonteeltaan seurantaa ja hallinnon itsearviointia,
ei varsinaista arviointitutkimusta. Ohjelman toteutumista selvittänyt raportti julkaistiin keväällä 2003.
Raportissa tehostamisohjelmassa mainitut toimijat ovat antaneet selvityksen toimenpiteistään vuosien
2001 - 2003 aikana. Parhaillaan on koordinaatioryhmässä tekeillä toimenpideohjelma vuosille 2004 2007, joka hyväksyttäneen vuodenvaihteessa 2003/2004. Ohjelma laaditaan istuvan hallituksen kaudeksi.
Tieteellisen arviointitutkimuksen osalta koordinaatioryhmä on tehnyt joitakin aloitteita. Näistä yksi on
valtakunnallisen huumeviestintäkampanjan arviointitutkimus; vuosien 2001 - 2003 ohjelmassa
huumausainepolitiikan tehostamiseksi esitettiin aloitettavan huumeaiheinen mediakampanja, johon
edellytettiin liitettävän melko laajan arviointiosuuden. Tämä Kansanterveyslaitoksen ja Stakesin yhdessä
suorittama arviointi on valmis ja ilmestyy loppuvuodesta 2003 (Jallinoja, P. ym. 2003). Monimenetelmäisessä kampanja-arvioinnissa on hyödynnetty muun muassa väestökyselyitä (kampanjan havaittavuus),
media- ja internet-keskustelupalstojen analyyseja (sisällönanalyysi; julkiset keskustelut ja yleinen
mielipide), pienryhmähaastatteluja ja päihdetyön ammattilaisten haastatteluja (vastaanottotutkimus) sekä
pohdittu yleisesti kampanjan yhteiskunnallis-poliittisia lähtökohtia.
Tutkimuksellista otetta huumausainepoliittisen koordinaatioryhmän työssä edustaa myös suppea
selvitystyö skenaarioarvio huumetilanteen kehityksestä, jonka ryhmä on kahteen otteeseen (2000 ja 2003)
tilannut erilliseltä tutkijaryhmältä (Stakes ja Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos). Skenaarioarvio esittää
kolme suppeaa kehitysarviota, jotka koskevat huumetilanteen kehitystä, siihen myötävaikuttavia tekijöitä
ja valtiovallan toimenpiteitä, joilla tilanteen kehittymiseen voitaisiin vaikuttaa. Tämä kolmea mahdollista
kehitysnäkymää (a. huumetilanne vaikeutuu, b. huumetilanne säilyy ennallaan, c. huumetilanne helpottuu)
erittelevä dokumentti ei kuitenkaan ole varsinaista huumepolitiikan arviointia, vaan toimenpiteiden
suunnittelun pohjaksi tilattu selvitys, joka kuitenkin sisältää myös indikaattoreita arvioinnin pohjaksi.
Muita toimenpideohjelmassa esitettyjä seurantatiedon ja arviointityön kehittämisvälineitä ovat
1. huumehoitotiedonkeruun kattavuuden lisääminen EMCDDA:n TDI-indikaattorityön pohjalta alueellisen
seurantatiedon kehittämiseksi sekä järjestelmän soveltuvuuden parantamiseksi hoitopalvelujen laadun
arvioinnissa (Stakes)
2.

arviointimenetelmien

kehittäminen

huumehaittojen

vaikutuksista infektioriskien kannalta (Kansanterveyslaitos)
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vähentämiseen

liittyvien

interventioiden

3. huumeisiin liittyvän skenaarioarvion seurannan kannalta tehtävä väestökysely huumeiden käytöstä
vuonna 2002 (Stakes)
4. rikoslainsäädännön ja rikosprosessin toimivuuden ja rikoksentorjuntastrategioiden tuloksellisuuden
seuranta (OPTL) sekä
5. kansallisen huumetilanneyleisseurannan kehittäminen EMCDDA:n vuosiraportointijärjestelmän
puitteissa (Stakes).
Koordinaatioryhmä

on

myös

esittänyt

Suomen

Akatemialle

käynnistettäväksi

erillistä

huumausainetutkimusohjelmaa, joka sisältää myös arviointitutkimuskomponentteja, mutta aloite ei ole
toistaiseksi edennyt tiedepoliittisessa hallinnossa.
Huumausainepoliittinen koordinaatioryhmä ja sen tuottamat toimenpideohjelmat sekä seurantaraportit
ovat siis suomalaisen huumepolitiikan keskeisiä seuranta- ja arviointityökaluja: ryhmä kokoaa yhteen eri
hallinnonalojen toimijat ja toimenpiteet, muotoilee niiden pohjalta toimintaohjelman sekä seuraa ja
raportoi sen toteutumisesta.
19.1.3. Esimerkkejä huumausainepolitiikkaa arvioivasta erillistutkimuksesta
Suomessa ei ole käynnissä keskitetysti hallinnoitua huumepolitiikan yleistä arviointitutkimusta, mutta
politiikan eri osa-alueisiin tai tiettyihin interventioihin kohdistuu kuitenkin useita tutkimushankkeita.
Myös tutkimuksia käytön, rikollisuuden ja muiden haittojen määrällisestä kehityksestä sekä tutkimuksia
esimerkiksi huumeiden käyttäjistä sekä heidän auttamis- ja kontrollointijärjestelmistään käytetään
politiikan seurannan ja kehittämisen välineinä.
Suomessa tehdään huumeita koskevaa tutkimusta nykyään enemmän kuin koskaan aiemmin; erilaisia
opinnäytteitä, selvityksiä, tilaustutkimuksia ja projekteja on käynnissä kymmenittäin. Vaikka kattavaa
tietoa käynnissä olevista tutkimuksista ei olekaan saatavilla, tämän katsauksen aiheen eli
huumausainepolitiikan arvioinnin kannalta on syytä kuvata huumetutkimuksen kenttää yleisesti: mihin
interventioihin nykytutkimus kohdistuu ja miten se asemoituu institutionaalisesti. Seuraavassa on listattu
eri tutkimustahoja ja esimerkkejä hiljattaisista tai käynnissä olevista tutkimushankkeista sen mukaan,
mihin huumausainepolitiikan lohkoon tai interventioihin ne kohdistuvat.
Hoito- ja ehkäisyjärjestelmien tutkimus
Huumausainepolitiikan hallinnonaloista ylivoimaisesti eniten tutkimustyövoimaa on sosiaali- ja
terveystoimen hallinnonalalla, Kansanterveyslaitoksessa ja Stakesissa. Sosiaali- ja terveysministeriö sekä
Raha-automaattiyhdistys ovat aktiivisia rahoittajia kuntien ja järjestöjen erilaisten hoitoon liittyvien
kehityshankkeiden käynnistämisessä ja arvioinnissa.
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Tämä heijastuu erityisesti hoitoon liittyvien

kehittämishankkeiden ja hoitotutkimuksen suhteellisena runsautena. Raha-automaattiyhdistys on tuottanut
arvioinnin (2003)160 rahoittamiensa huumeiden vastaisen työn hankkeiden vaikutuksista kuntien
huumestrategioihin sekä matalakynnyksisten palvelujen merkityksestä ja myös lääninhallituksille oli
osoitettu velvoite seurata huumetilanteen ja huumepalvelujen kehitystä kunnissa vuosina 1999 - 2001.
Lisäksi Raha-automaattiyhdistyksen tuella on rahoitettu muun muassa vankiloiden päihdehuoltopalvelujen
kehittämishankearviointeja (1999, 2000)161, kahden opioidiriippuvaisten lääkehoitoa antavan yksikön
toiminnan

arviointi

(2002)162,

pääkaupunkiseudulla

ympärivuorokautisia

palveluja

tarjoavan

huumepoliklinikan toiminnan arviointi (2002)163 sekä huumehoitoa HIV-tartunnan saaneille huumeiden
käyttäjille tarjoavan hoitoyksikön arviointi (2003)164.
Stakesissa on viime vuosina tehty arviointeja ja selvityksiä hoitopalveluista, niiden tarjonnasta ja laadusta.
Myös ehkäisevää toimintaa ja sen rakenteita arvioidaan, mutta siinä, toisin kuin hoitokysymyksissä,
pääpaino on toistaiseksi ollut päihdetyössä yleensä tai alkoholihaittojen ehkäisyä koskevassa
tutkimuksessa.165
Paikallisen ehkäisevän päihdetyön arviointitutkimusta on tehty muun muassa Helsingin yliopiston
sosiologian laitoksella, jonka tutkijaryhmä arvioi Helsingin alueen Klaari-projektia. Vaikka arvioinnin
välitön kohde oli paikallisen päihdetyön uusi malli, tutkijat ulottivat kriittisen tarkastelunsa yleisemmin
suomalaisen huume- ja muun päihdepolitiikan ehkäisevän työn linjauksiin ja yhteisöjen roolin
painottamiseen niissä (Rantala, K., julkaisematon)
Lainvalvontajärjestelmien tutkimus
Syyttäjien ja tuomioistuinten toiminnan arviointitutkimusta Suomessa on tehty Oikeuspoliittisen
tutkimuslaitoksen (OPTL) piirissä. Tällä hetkellä käynnissä on seurantatutkimus166 vuoden 2001
huumausaineen

käyttörikosta

koskeneesta

uudistuksesta.

Tutkimus

on

mainittu

myös

toimenpideohjelmassa huumausainepolitiikan tehostamiseksi vuosille 2001 - 2003. Aiemmin on OPTL:ssa
on tutkittu muun muassa syyttäjäkäytäntöjä huumausaineiden käyttö- ja hallussapitorikoksissa eri puolilla
Suomea.167

160 Ks. luku 13. Kaakkinen, J. ym. (2003).
161 Ks. luku 12.3. Mutalahti, T. (1999); Tourunen J. (2000).
162 Ks. luku 10.1. Baas, A. ym (2002)
163 Ks. luku 10.1 (matalan kynnyksen palvelut). Törmä, S. ym. (2002)
164 Ks. luku 101. & 10.2. Törmä, S. ym. (2003)
165 Ks. luku 9.4. (kunnalliset ohjelmat) Warpenius, K. (2002).
166 Tutkija Heini Kainulainen
167 Ks.luku 1.3. Kainulainen, H. (1999)
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Poliisin toimintaa huumausainekontrollissa on toistaiseksi arvioitu vain vähän. Poliisiammattikorkeakoulun tutkimusyksikössä on tehty etnografinen arviointitutkimus168 poliisin huumeiden käyttäjiin
kohdistamasta tehovalvonnasta vuosina 1999 - 2002. Käynnissä on myös poliisin omaan
huumausainestrategiaan liittyvä arviointitutkimus poliisin ja muiden viranomaisten yhteistoiminnasta
Tampereen seudulla. Poliisi-interventioita koskeva arviointitutkimus on lisääntymässä Poliisiammattikorkeakoulun tutkimustoiminnan laajenemisen myötä.
Muu huumepolitiikan tutkimus ja seuranta
Yllä mainittujen tutkimuslaitosten lisäksi käynnissä on yksittäisiä tutkimushankkeita, joita voidaan väljästi
ottaen pitää huumepolitiikkaa arvioivina. Esimerkiksi Alkoholitutkimussäätiön rahoituksella on käynnissä
muun muassa tutkimukset neulojenvaihtotoiminnan käytännön toteutuksesta169 ja huumepolitiikan
vaihtoehtoliikkeistä170. Suomen Akatemian rahoituksella on hanke haittojen vähentämisen näkökulmista
suomalaisessa huumepolitiikassa171. Lisäksi edellä mainituista niin kutsutuista sektoritutkimuslaitoksista
Stakesin piirissä tehdään myös huumepolitiikan näkökulmia ja muotoutumisprosesseja erittelevää
tutkimusta (Tigerstedt, C. ym., 2002).
19.2. Arvioinnin menetelmistä - tutkimuksen ja politiikan suhteesta
Yhteenvetona voidaan todeta, että vaikka huumausainehallinnolla on oma järjestelmänsä huumepolitiikan
seurantaan, valtiollista huumausainepolitiikkaa ei arvioida niin, että tutkimus kohdistuisi kokonaisuuden
sekä strategioissa ja ohjelmissa asetettujen tavoitteiden arviointiin. Sen sijaan yksittäisiä interventioita
tutkitaan arvioivastakin näkökulmasta. Miksi huumausainepolitiikkaa kokonaisuutena sitten ei arvioida
tämän enempää?
Hallinnon ja päätöksentekijöiden kannalta yksi taustatekijä saattaa olla, että suomalainen huumepolitiikka
hakee edelleen linjaansa. Eri hallinnonalojen yhteisesti sopima huumausainepolitiikka on jokseenkin nuori
ilmiö, sillä ensimmäinen kansallinen strategia luotiin vasta vuonna 1997 ja sitä seuraavat
toimenpideohjelmat tämän jälkeen. Huumausainekysymys kytketään strategioissa osaksi muuta
yhteiskuntapolitiikkaa ja muita sosiaalisia ongelmia, minkä vuoksi huumepolitiikan tavoitteet eivät ole
sillä tavoin yksiselitteisiä, että ne taipuisivat arvioitaviksi selkeillä tutkimusasetelmilla. Ohjelmat eivät
myöskään sisällä määrällisiä tavoitteita, joiden saavuttamista voisi yksinkertaisesti arvioida. Monet
huumausaineohjelman toimenpiteistä ovat myös Suomessa hyvin autonomisen kuntahallinnon (448
kuntaa) vastuulla, joka mutkistaa tiedonkeruuta.

168 Ks. luku 16.2. Kinnunen, A. (2002).
169 tutkija Riikka Perälä
170 tutkija Taru Kekoni
171 tutkija Tuukka Tammi
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Tutkimuskentän

näkökulmasta

huumekysymys

on

Suomessa

perinteisesti

ollut

marginaalinen

tutkimusaihe; alkoholikysymys on ollut suomalaisen päihdetutkimuksen pääasiallinen mielenkiinnon
kohde osittain jo alkoholipolitiikan institutionaalisten järjestelyjen vuoksikin. Kiinnostus evaluaatiotutkimukseen on ollut jokseenkin laimeaa ja se on saatettu mieltää pikemmin hallinnollisen suunnittelun
apuvälineeksi kuin vakavasti otettavaksi tieteelliseksi tutkimukseksi.
Ideaalityyppisesti voidaan nähdä kaksi strategiaa, joilla tuotetaan evidenssiä huumepolitiikan tueksi:
eristäytynyt ja integroitu. Eristäytyneessä mallissa tiedeyhteisö toimii erillään ja riippumattomana
politiikasta ja päätyy lopulta, avoimen ja kriittisen tieteellisen keskustelun kautta, suosittamaan tiettyä
politiikkamallia. Integroidussa (policy-driven) mallissa tutkimusyhteisö puolestaan toimii hallinnon
apulaisena arvioiden erilaisten poliittisesti valikoituneiden ideoiden toimivuutta käytännössä.
Kumpikaan ideaalityypeistä ei kuitenkaan toteudu käytännössä Suomessa: huumausainehallinto tai
tutkimuskenttä ei ole ajanut sen paremmin totaalisen eristäytymisen kuin integraationkaan strategiaa.
Tutkimustiedolla on ollut roolinsa suomalaisen huumausainepolitiikan muotoutumisessa ja vastaavasti
politiikka ja hallinto ovat olleet aktiivisesti vaikuttamassa tutkimuksen kohteiden ja näkökulmien
valintoihin. Politiikan ja tutkimuksen välinen vuorovaikutussuhde ei ole suoraviivainen, vaan erilaisten
verkostojen kautta välittyvä (Berrige, V. et al 1999). Niinpä sen lisäksi, että arviointitutkimuksella
selvitettäisiin, johtaako tietty politiikka toivottuihin tuloksiin vai ei, olisi – arviointitutkimuksen nimissä –
tarpeen selvittää, millaisille tiedollisille perustoille ja arvoille erilaiset huumepoliittiset käytännöt
rakentuvat. Tämän selvittäminen vaatisi analyysia esimerkiksi niistä ammatillisista, hallinnollisista ja
tieteellisistä ryhmittymistä, joiden välityksellä huumepolitiikan toimijat yhdessä tuottavat (co-produce)
politiikan ja tutkimuksen rajoja ja merkityksiä.
Toistaiseksi suomalaisen huumausainepolitiikan arviointi koostuu
1. huumetilanteen perusseurantajärjestelmästä, jonka muodostuu pitkälti kansainvälisesti rakennettujen
(EMCDDA) huumeindikaattorien seurannasta sekä erilaisten kansainvälisten huumevuosiraporttien
tuottamisesta
2. huumepoliittisen koordinaatioryhmän valtakunnallista huumepolitiikkaa ohjaavasta roolista sekä sen
suorittamasta itsearvioinnista yhteistyössä eri hallinnonalojen sektoritutkimuslaitosten kanssa
3.

koordinaatioryhmän

päättämien,

tieteellisten

erillisarviointien

toteuttamisesta,

jotka

ehkä

tulevaisuudessa yhä suuremmassa määrin kilpailutetaan avoimesti, sekä
4. pääosin julkisin varoin tuetuista, yksittäisten interventiotoimien arviointihankkeista, joiden tuloksia
hyödynnetään huumepolitiikan ohjauksessa ja -rahoituksessa juuri koordinaatioryhmän esitysten kautta.
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20 KANNABISONGELMIEN TAUSTOISTA: MISTÄ JOHTUU LISÄÄNTYVÄ HOIDON KYSYNTÄ?
20.1 Kannabiksen vuoksi päihdehoitoon hakeutuneet
Kannabikseen ja muihin huumeisiin liittyvä asiointi sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa on
lisääntynyt 1990-luvun loppupuolella. Vuoden 1999 päihdetapauslaskennan mukaan alkoholi liittyi
kuitenkin edelleen pääosaan suomalaisista sosiaali- ja terveydenhuollon päihde-ehtoisista asiakkuuksista:
yhdeksän kymmenestä asiakkaasta oli käyttänyt alkoholia (Nuorvala, Y. ym.. 2002). Lääkeaineisiin
liittyviä asiointeja oli 22 prosenttia, kannabikseen liittyviä 11 prosenttia, amfetamiiniin liittyviä asiointeja
9 prosenttia ja opiaatteihin liittyviä asiointeja 5 prosenttia kaikista sosiaali- ja terveydenhuollon päihdeehtoisista asioinneista vuonna 1999. Yhteensä 15 prosenttiin päihdeasioinneista liittyi jonkin laittoman
huumausaineen käyttöä. Edellisessä vuonna 1995 tehdyssä päihdetapauslaskennassa kannabikseen liittyviä
asiointeja oli 9 prosenttia, ja kaikkiaan jonkun laittoman huumausaineen käyttö liittyi 11 prosenttiin
päihde-ehtoisista asioinneista.
Kannabis on ollut merkittävä huumausaine ensisijaisena päihdehoitoon hakeutumiseen johtaneena
päihteenä, vaikka päihdehuollon huumeasiakkaita koskevassa huumehoitotiedonkeruussa172 yleisimpinä
ensisijaisina hoitoon hakeutumiseen johtaneina pääpäihderyhminä ovat vuosina 2000 - 2002 olleet
stimulantit (27 %) ja opiaatit (28 %). Ensisijaisesti alkoholin ja siihen liittyvän toissijaisen huumeiden
sekakäytön vuoksi hoitoon hakeutuneita on ollut vajaa viidennes (19 %) ja ensisijaisesti kannabiksen
vuoksi hoitoon hakeutuneiden osuus on ollut runsas kuudennes (18 %). Pääpäihderyhmien osuuksissa ei
ole tapahtunut merkittäviä muutoksia vuosina 2000 - 2002. Kannabiksen vuoksi hoitoon hakeutuneiden
osuus oli suurin nuorisoasemilla, joiden asiakkaista 26 prosenttia oli hakeutunut hoitoon ensisijaisesti
kannabiksen käytön vuoksi. Nuorisoasemat antavat palveluja alle 25-vuotiaille päihdeongelmista ja muista
nuoruuteen liittyvistä ongelmista kärsiville nuorille.
Kannabiksen vuoksi hoitoon hakeutuneet painottuvat ensimmäistä kertaa päihdehoitoon hakeutuneisiin.
Kannabis on ollut yleisin hoitoon hakeutumiseen johtanut päihde ensimmäistä kertaa hoitoon
hakeutuneilla, vuonna 2000 osuus oli 28 prosenttia, vuonna 2001 kaikkiaan 33 prosenttia ja vuonna 2002
yhteensä 30 prosenttia. Kannabiksen käytön yleisyys näkyy myös päihdehuollon huumeasiakkaiden
sekakäytössä. Kannabis on ollut yleisimmin käytetty ongelmapäihde huumeiden käytön vuoksi
päihdehoitoon hakeutuneiden 1.-3. päihteenä (60 %) vuosina 2000 - 2002.
Ensimmäistä kertaa kannabiksen vuoksi päihdehoitoon hakeutuneiden sosiaalinen tausta, päihteiden käyttö
ja hoitoon hakeutuminen on näyttänyt yleensä joko pysyneen samantapaisena tai erot ovat olleet melko
pieniä (taulukko 16). Päihdehoitoon hakeutuminen tapahtui keskimäärin 20-vuotiaana, noin viisi vuotta
kannabiksen käytön aloittamisen jälkeen ja noin kolmen vuoden säännöllisen käytön jälkeen. Naisia
172 Ks. luku 3.1.
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hoitoon hakeutuneista oli noin viidennes. Vuonna 2002 päihdehoitoon ensimmäistä kertaa hakeutuneiden
elämäntilanne vaikutti hieman vakaammalta kuin edellisinä vuosina: peruskoulun suorittaneiden osuus oli
suurempi, asunnottomien osuus pienempi ja työssä olevien tai opiskelijoiden osuus oli aiempaa suurempi.
Viranomaisten tekemä hoitoon ohjaus näytti lisääntyneen. Vaikka ensisijaisesti kannabiksen vuoksi
hoitoon hakeutuneiden sekakäyttö alkoholin kanssa näytti yleistyneen, päivittäin kannabista käyttäneiden
osuus ensimmäistä kertaa hoitoon hakeutuneista oli vähentynyt.
Taulukko 16.
Ensimäistä kertaa ensisijaisesti kannabiksen käytön vuoksi päihdehuoltoon hakeutuneet 2000-2002

Naisia (%)
Ikäkeskiarvo (v)
Koulutus (%)
Peruskoulu kesken
Peruskoulu
Keskiaste
Korkeakoulu
Muu
Työtilanne (%)
Työssä
Opiskelijana
Työttömänä
Muu
Asumistilanne (%)
Oma tai vuokra-asunto
Vanhempien luona
Asunnoton
Muu
Alkoholin käytön aloittamisen ikäkeskiarvo (v)
Minkä tahansa huumeen käytön aloittamisen ikäkeskiarvo (v)
Kannabiksen käytön aloittamisen ikäkeskiarvo (v)
Hoitoon hakeutumiseen johtaneen päihteen säännöllisen käytön kesto (v)
Kannabiksen käytön tiheys (%)
Ei käyttöä viimeisen kuukauden aikana
Kerran viikossa
2-6 päivänä viikossa
Päivittäin
Pistämällä joskus huumeita käyttäneet (%)
Pistämisen aloittamisen ikäkeskiarvo (v)
Toinen ongelmapäihde (%)
Opiaatit
Stimulantit
Rauhoittavat lääkeaineet
Alkoholi
Muu
Ei mainittu toista päihdettä
Hoitoon hakeutuminen (%)
Oma-aloitteisesti
Vanhempien tai ystävien ohjaamana
Kouluterveydenhuolto
Lastensuojelu
Muu terveydenhuolto
Muu sosiaalitoimi
Poliisi
Muu
Avohoidossa (%)
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Vuosi
2000 (n=384) 2001 (n=374) 2002 (n=391)
24
18
21
20,0
20,7
20,2
23
59
16
3

16
63
20
0
1

15
70
14
1
1

11
49
33
7

12
47
36
5

14
52
29
5

29
57
6
8
12,8
15,1
15,3
3,3

36
46
4
14
13,4
15,6
15,7
3,1

36
53
2
7
13,1
15,2
15,4
3,1

14
27
38
21
22
18,7

19
25
37
19
28
18,6

21
29
35
16
21
18,9

5
26
3
29
5
31

3
29
5
32
5
26

3
22
9
42
5
21

22
38
5
10
10
6
4
6
88

20
27
4
13
8
7
14
7
81

19
26
6
15
10
6
9
9
81

Kaksi kolmesta alle 20-vuotiaasta ensisijaisesti kannabiksen vuoksi vuonna 2002 uudelle hoitojaksolle
päihdehoitoon hakeutuneesta hakeutui päihdehoitoon ensimmäistä kertaa (taulukko 17). Yli 20-vuotiaat
olivat yleensä olleet jo aiemmin päihdehoidossa.
Taulukko 17.
Ensisijaisesti kannabiksen vuoksi hoitoon hakeutuneiden hoitoon hakeutumisen syy ja sosiaalinen
tausta alle ja yli 20-vuotiailla vuonna 2002
Aikaisemmat hoitokontaktit (%)
Ei aikaisempia hoitokontakteja
On aikaisempia hoitokontakteja
Ikäkeskiarvo
Sukupuoli (%)
Mies
Nainen
Asumismuoto (%)
Vakaa asumismuoto (oma- tai vuokra-asunto,
vanhemmat, tukiasunto)
Epävakaa asumismuoto (kaverit, asuntola, asunnoton)
Laitos
Koulutus (ylin loppuun suoritettu) (%)
Peruskoulu kesken
Peruskoulu
Keskiaste (ylioppilastutkinto, ammattikoulututkinto,
koulu- tai opistotason tutkinto)
Korkeakoulu
Työtilanne (%)
Työssä
Työtön
Opiskelija
Kotiäiti tai -isä
Eläkkeellä
Muu
Hoitoon hakeutumistapa (%)
Hakeutunut itse
Perhe tai läheiset
Muu päihdehoitoyksikkö
Terveyskeskus
Sairaala tai muu terveydenhuollon yksikkö
Sosiaalihuolto
Poliisi
Muu taho
Ikä, jolloin käytti kannabista ensimmäisen kerran (v)
Kannabiksen käytön tiheys
Ei käyttöä viimeisen kuukauden aikana
Kerran viikossa tai harvemmin
2-6 päivänä viikossa
Päivittäin
Kannabiksen kanssa käytetty toissijainen päihde (%)
Opiaatit
Stimulantit
Hypnootit ja sedatiivit
Hallusinogeenit
Liuottimet
Alkoholi
Muu huume
Ei mainittu toissijaista päihdettä
Joskus pistämällä huumeita käyttäneet (%)
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Alle 20-vuotiaat
(n=394)

20-vuotiaat ja vanhemmat
(n=405)

63
37
17,3

38
62
25,8

75
25

84
16

87

86

2
11

13
1

23
73
4

5
66
29

-

1

4
20
72
0
0
3

17
54
16
1
6
6

12
25
2
3
4
35
4
16
14,5

36
9
8
10
11
6
10
10
16,5

16
31
40
13

24
22
31
24

2
21
11
1
1
40
3
23
23

6
41
6
0
29
3
15
53

Kannabiksen vuoksi hoitoon hakeutuneiden, alle 20-vuotiaiden elämäntilanne oli vakaampi kuin 20vuotiaiden ja sitä vanhempien elämäntilanne. Asunnottomien tai muuten epävakaassa asumistilanteessa
olevien sekä työttömien osuus oli vanhemmassa ikäryhmässä selvästi suurempi. Alle 20-vuotiailla näytti
olevan myös enemmän sosiaalista tukea mm. vanhempien tai läheisten tekemän hoitoon ohjauksen myötä.
Alle 20-vuotiaiden vanhempien tai läheisten tekemän hoitoon ohjauksen taustalla on myös se, että valtaosa
alle 20-vuotiaista (72 %) asui vanhempiensa kanssa, kun taas 20-vuotiaista tai vanhemmista vain runsas
kuudennes (18 %) asui vanhempiensa kanssa.
Ensisijaisesti kannabiksen vuoksi hoitoon hakeutuneista alle 20-vuotiaista harvat (13 %) käyttivät
kannabista päivittäin ja myös 20-vuotiailla tai sitä vanhemmilla päivittäistä käyttöä oli vain joka
neljännellä (24 %). Vanhempiensa hoitoon ohjaamilla alle 20-vuotiailla nuorilla kannabiksen käyttö oli
yleensä korkeintaan kerran viikossa tapahtuvaa (51 %) tai 2-6 päivänä viikossa tapahtuvaa (43 %) ja hyvin
harvoin päivittäistä (7 %). Oma-aloitteisesti hoitoon hakeutuneille alle 20-vuotiailla käyttö oli ollut
säännöllisempää, 2-6 päivänä viikossa tapahtuvaa lähes joka toisella (43 %), päivittäistä joka neljännellä
(26 %) ja enää joka kolmannella (31 %) korkeintaan kerran viikossa tapahtuvaa. Lastensuojeluviranomaisten kautta hoitoon ohjautuneilla alle 20-vuotiailla kannabiksen käyttö oli melko säännöllistä, 26 päivänä viikossa 41 prosentilla, 17 prosentilla päivittäistä ja 41 prosentilla korkeintaan kerran viikossa
tapahtuvaa. 20-vuotiailla ja sitä vanhemmilla oma-aloitteisesti hoitoon hakeutuneilla kannabiksen käytön
säännöllisyys vastasi alle 20-vuotiaiden käytön säännöllisyyttä, sen sijaan vanhempiensa hoitoon
ohjaamilla kannabiksen käyttö oli ollut nuorempia selvästi säännöllisempää.
Useamman päihteen sekakäyttö oli molemmissa ryhmissä yleistä. Nuoremmista vain joka neljäs (23 %) ja
vanhemmista vain joka seitsemäs (15 %) ei ollut nimennyt mitään toissijaista päihdettä. Nuoremmassa
ikäryhmässä alkoholi (40 %) oli yleisin toissijainen päihde, vanhemmassa ikäryhmässä stimulantit (41 %).
Sekakäytöstä johtuen joka neljäs (23 %) alle 20-vuotias kannabiksen vuoksi päihdehoitoon hakeutunut oli
käyttänyt joskus huumeita pistämällä. Vanhemmasta ikäryhmästä vastaava luku oli 53 %.
Kattavia tilastoja ensisijaisesti kannabiksen vuoksi hoitoon hakeutumisen taustalla olevista syistä ei ole
saatavissa. Myöskään päihdehuollon huumeasiakkaita koskevan tiedonkeruun pohjalta ei ole mahdollista
saada suoraan tietoa kannabiksen vuoksi päihdehoitoon hakeutumisen syistä. Kuitenkin sen pohjalta
voidaan arvioida, että osa ensisijaisesti kannabiksen vuoksi ensimmäistä kertaa hoitoon hakeutuneista
nuorista lienee hakeutunut päihdehoitoon vanhemmissa heränneen huolestuneisuuden vuoksi, vaikka
kannabiksen käyttö sinänsä ei ollut runsasta. Kuitenkin osalla kannabiksen käyttö oli ollut pääasiallisesti
melko säännöllistä käyttöä, mihin liittyvät ongelmat lienevät johtaneet oma-aloitteiseen hoitoon
hakeutumiseen. Oma-aloitteisesti hoitoon hakeutuneilla kannabiksen käyttö oli säännöllisempää kuin
vanhempiensa hoitoon ohjaamilla.
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Paljon kannabiksen vuoksi hoitoon hakeutuneita nuoria hoitavalla Helsingin nuorisoasemalla on arvioitu,
että kannabiksen vuoksi hoitoon hakeutuneet nuoret voidaan jakaa kolmeen ryhmään hoitoon
hakeutumiseen johtaneiden syiden pohjalta (Fagerström, K, 2003). Osa nuorista hakeutuu hoitoon
vanhempien huolen pohjalta, jonka taustalla voi olla hämmennys nuoren itsenäistymispyrkimyksistä,
nuoren kannabiksen kokeilukäyttö tai myös pitkäaikainen kannabiksen käyttö. Toisen ryhmän Helsingin
nuorisoaseman asiakkaista muodostavat ne nuoret, joilla kannabis näyttää aiheuttavan masennusta, joka on
alkanut häiritä keskittymistä, koulunkäyntiä tai opintoja. Kolmas, kooltaan pienin, mutta vaativa ryhmä
ovat kannabispsykoosin vuoksi hoitoon hakeutuneet nuoret.
Vuonna 2001 otettiin käyttöön "huumausaineiden käyttörikos" rangaistus, joka alle 18 -vuotiaiden osalta
sisältää automaattisen puhuttelutilaisuuden, johon nuoren lisäksi osallistuvat vanhemmat, syyttäjä,
sosiaalityöntekijä ja poliisin edustaja.173 Lisäksi poliisille on annettu ohjeet antaa jokaiselle huumeiden
käytöstä epäillyille ohjausta hoitoon hakeutumisesta. Tarkkoja tilastoja tämän perusteella tapahtuneesta
hoitoon ohjauksesta ei ole. Päihdehuollon huumeasiakkaita koskevan huumehoitotiedonkeruun mukaan
kannabiksen vuoksi hoitoon hakeutuneilla poliisin tekemän hoitoonohjauksen osuus oli vuonna 2000
kaikkiaan neljä prosenttia, ja vuonna 2001 ja 2002 seitsemän prosenttia. Huumehoitotiedonkeruun
pohjalta ei kuitenkaan saada tietoa siitä, onko poliisin tekemä hoitoonohjaus liittynyt edellä mainittuun
käyttörikokseen.

20.2. Kannabiksen ongelmakäytön esiintyvyys
Kannabiksen ongelmakäyttöä ei ole määritelty yksiselitteisesti Suomessa. Aktiiviseen kannabiksen
käyttöön liittyvänä määritelmänä pidetään väestökyselyissä käytettyä viimeisen 30 päivän aikana
tapahtunutta kannabiksen käyttöä. Tähän lukuun tulevat mukaan sekä kannabista satunnaisesti
kokeiluluontoisesti käyttäneet ja sitä pidempään ja vakituisesti käyttäneet. Kuitenkin syrjäytyneet, pitkään
huumeita käyttäneet ovat aliedustettuina väestökyselyssä. Viimeisen 30 päivän aikana tapahtuneen
kannabiksen käytön pohjalta esitettyjä arvioita aktiivisesti kannabista käyttävien määrästä on tulkittu
karkeaksi maksimiarvioiksi kannabista säännöllisesti käyttävien määrästä. Vuoden 2002 väestökyselyssä
viimeksi kuluneen 30 päivän aikana käyttäneiden osuus vastaajista jäi yhteen prosenttiin, mikä merkitsi
noin 40 000 henkilöä (Hakkarainen. P, ym. 2003). Vaikka väestökyselyissä kysytään myös viimeksi 30
päivän aikana käyttäneiden kannabiksen käytön tiheyttä, lukujen perusteella ei ole mahdollista esittää
luotettavia arvioita säännöllisesti käyttävien määrästä, koska tätä koskevaan kysymykseen vastanneiden
lukumäärät jäävät niin pieniksi.
Suomalaisissa lääkärilehdissä on viime vuosina käyty jonkun verran keskustelua kannabiksen käytön ja
mielenterveyden häiriöiden välisestä yhteydestä kansainvälisiin tutkimustuloksiin perustuen. Kannabiksen
173 Ks. luvut 1.2. ja 1.3.
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on arvioitu lisäävän riskiä skitsofrenian ilmaantumiseen, vaikkakin perinnölliset tekijät ovat skitsofrenian
selvästi merkittävimmät riskitekijät (Pirkola, S. 2003). Kannabiksen on arvioitu altistavan myös
masennukselle (Jääskeläinen, J. 2003, Poikolainen, K. 2002b). Mielenterveysongelmien on tulkittu olevan
pikemminkin kannabiksen käytön seuraus kuin sen käytön syy myös 5-vuotisessa seuranta-tutkimuksessa,
jossa selvitettiin kannabiksen käytön aloittamisen syitä (Poikolainen, K. ym. 2001).
Kannabiksen ja mielenterveyshäiriöiden (esimerkiksi skitsofrenian, mielialahäiriöiden ja ahdistuneisuuden) yhteys näkyy myös kannabiksen vuoksi hoitoon hakeutuneita koskevissa sairaalatilastoissa.
Sairaalahoitojen osalta erityisesti kannabiksen käyttöön liittyvät psykoosit, mieliala- ja ahdistuneisuushäiriöt ovat lisääntyneet vuodesta 1996 vuoteen 2000. Tämän jälkeen kannabikseen liittyvien
mielenterveyden häiriöiden määrä on tasaantunut ja kääntynyt laskuun.174 Sairaaloissa kannabikseen
liittyvien hoitojaksojen kokonaismäärä on seurannut samaa kehityslinjaa.
Raskauteen kannabiksen haitallisten vaikutusten on arvioitu olevan samantyyppisiä kuin tupakalla.
Suomalaisessa tutkimuksessa todettiin, että raskaudet olivat sujuneet yleensä hyvin, mutta vastasyntyneistä 18 prosenttia oli pienipainoisia (Halmesmäki, E. 2000).
Kannabikseen liittyvien muiden haittojen osalta voidaan todeta, että kuolemantapauksiin liittyvien
kannabislöydösten määrä on kasvanut vuoden 16 tapauksesta vuonna 1990 aina 61 tapaukseen vuonna
2001. Viimeisen kolmen vuoden aikana kasvukehitys on kuitenkin hidastunut.175 Sen sijaan
huumausainelöydökset tieliikenteessä huumaantuneina ajaneista epäillyillä ovat lisääntyneet tasaisesti
vuodesta 1995 lähtien.176

20.3. Kannabiksen ongelmakäytön hoito
Kannabiksen ongelmakäyttäjille ei ole Suomessa erityisiä hoitopaikkoja tai hoitomuotoja, vaan
kannabiksen vuoksi hoitoa tarvitsevat voivat hakeutua paikkakuntansa päihdehuoltopalveluihin.177
Suurimmilla paikkakunnilla nuoria kannabiksen käyttäjiä hoidetaan erityisesti nuorisoasemilla, jotka ovat
alle 25-vuotiaille tarkoitettuja avohoitoa tarjoavia hoitopaikkoja, joihin nuori voi hakeutua
päihdeongelmiensa vuoksi.
Helsingin nuorisoasemalla kannabisongelmaisten hoitomuotona käytetään mm. perheterapiaa, jossa nuori
on mukana, silloin kun nuori hakeutuu hoitoon vanhempien huolen pohjalta (Fagerström, K. 2003).
Nuorisoasemalla on myös hyviä kokemuksia vanhempainryhmistä, joissa vanhempia tuetaan heidän
174 Ks. luku 21.1.
175 Ks. luku 3.2.
176 Ks. luku 4.2.
177 Ks. hoitojärjestelmistä yleensä luvusta 11.1.
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vanhemmuudessaan. Niiden nuorten hoidossa, joilla kannabis on aiheuttanut masennusta, on käytetty
yksilöterapiaa sekä akupunktiota kannabiksen käytön lopettamisen helpottamiseksi. Kannabispsykoosin
vuoksi hoitoon hakeutuneiden nuorten kohdalla korostuu nuoren mielenterveyden arviointi ja
tarkoituksenmukaisesta hoitopaikasta sopiminen. Mikäli nuoren psyykkinen rakenne on kunnossa, hoito
toteutetaan päihdehuollossa. Kaksoisdiagnoosipotilaiden kohdalla hoitovastuukysymysten selvittely voi
viedä aikaa mm. hoitoon kuuluvien verkostotapaamisten ja viranomaisyhteistyön vuoksi.

21. HUUMEISIIN LIITTYVÄ MONIHÄIRIÖISYYS

Huumausaineiden käyttöä ja ongelmakäyttöä tarkasteltaessa biologiset, psykologiset ja sosiaaliset
näkökulmat ovat lääketieteen kannalta keskeisimpiä. Ongelmakäytön taustalla on usein biologiseksi
ilmiöksi redusoitavissa oleva huumausaineriippuvuus, jonka ajatellaan syntyvän huumausainealtistuksen
vaikuttaessa aivojen mielihyväkeskukseen tavalla, joka riippuvuuden kehittymisen myötä johtaa yksilölle
haitallisiin tai irrationaalisiin käyttäytymisen muutoksiin (Schuckit M. 2000). Tämän prosessin
vaikutukset ulottuvat yksilöstä hänen lähipiiriinsä ja laajemmin tarkasteltuna koko ympäröivään
kulttuuriin. Toisin päin tarkasteltuna voidaan nähdä ulkoisten tekijöiden vaikuttavan monin tavoin
huumausaineriippuvuudelle alttiin yksilön kehitykseen ja siihen, minkälaisen ilmiasun mahdollinen
riippuvuus kulloinkin saa. Huumausaine-riippuvuuksia pidetään tätä nykyä mielenterveyden häiriönä,
joiden diagnostiset kriteerit on sisällytetty vallitseviin psykiatrisiin tautiluokitusjärjestelmiin (ICD-10,
DSM-IV).
Huumausaineriippuvaisilla tiedetään esiintyvän ei-huumausaineriippuvaisia enemmän myös muita
mielenterveyden häiriöitä, joista tavallisimpia ovat mielialahäiriöt, ahdistuneisuushäiriöt, psykoottiset
häiriöt, sekä persoonallisuushäiriöt. Asiaa voidaan tarkastella myös vastakkaisesta näkökulmasta
toteamalla, että muista mielenterveyden häiriöistä kärsivillä esiintyy muita enemmän huumausaineiden
ongelmakäyttöä ja huumausaineriippuvuutta (Kessler R. ym 1994, Brady K. ym 1999). Tämän
yhteisesiintymisen eli komorbiditeetin taustatekijöistä ja syistä ei toistaiseksi vallitse täyttä
yksimielisyyttä, vaan näiden häiriöiden yhteyden ajatellaan selittyvän useiden osittain päällekkäisten
mekanismien kautta. Keskeisimmät hypoteesit ovat kausaaliset hypoteesit (huumausaineriippuvuus johtaa
muihin mielenterveyshäiriöihin tai toisin päin: muut mielenterveyden häiriöt johtavat itselääkinnän kautta
huumausaineriippuvuuteen) sekä olettamukset yhteisten - joko perinnöllisten (yhteisiä alttiusgeenejä) tai
ympäristöön liittyvien - tausta- tai riskitekijöiden olemassaolosta (Murray R. ym, 2003).
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21.1 Päädiagnoosit ja monihäiriöisyyden esiintyvyys
Psykiatristen potilaiden kanssa työskentelevien havainnot ovat jo 1990-luvulta alkaen viitanneet
huumausaineiden käytön lisääntyneen potilaiden parissa ja erityisesti vaikeimmin oireilevien ja
sairaalahoitoa tarvitsevien potilaiden kohdalla. Ilmiöstä ei ole ollut tutkimuksellista näyttöä, vaikka
väestön päihteiden käyttöä selvittävissä raporteissa huumausainekokeiluiden määrä ja useat muut
huumausaineiden käyttöä mittaavat indikaattorit ovat osoittaneet kasvua. Toisaalta tiedetään, että
huumausaineiden käytön terveydelliset ja sosiaaliset seuraamukset alkavat tyypillisesti näkyä vasta vuosia
käytön aloittamisen jälkeen, vaikka tästä on myös merkittäviä poikkeuksia (Schuckit, M. 2000, Virtanen,
A. 2002).
Stakesin ylläpitämään sairaaloiden hoito- ja poistoilmoitusrekisteriin (Hilmo) talletetaan tiedot kaikista
vuosittaisista sairaalahoitojaksoista uloskirjoitusdiagnooseineen. Diagnoosiluokitusta on viimeisten
kymmenien vuosien aikana muutettu kahdesti, vuosina 1987 ja 1996.
Saadaksemme kuvan monihäiriöisyyden kehittymisestä ajan saatossa suomalaisessa sairaalahoidossa
poimimme Hilmo-rekisteristä aikasarjana 1987 - 2002 tiedot sellaisista sairaalahoidoista, joissa potilaalle
on uloskirjoitettaessa annettu sekä huumausaineiden tai lääkkeiden ongelmakäyttöön viittaava diagnoosi,
että ainakin yksi muun mielenterveyden häiriön diagnoosi. Alkoholin ongelmakäyttöön tai älylliseen
kehitysvammaisuuteen viittaavia diagnooseja ei sisällytetty poimintaan. 178
Tarkasteluajanjaksona 1987–2002 terveydenhuollossa tuotettujen hoitojaksojen määrässä ei tapahtunut
suuria muutoksia. Sen sijaan niiden hoitojaksojen määrä, joissa Hilmoon oli ilmoitettu sekä
huumediagnoosi että psykiatrinen diagnoosi, lisääntyi noin viisinkertaiseksi (Kuvio 26). Kaiken kaikkiaan
samanaikaisten huumausaineongelmiin ja muihin mielenterveyden häiriöihin liittyvien hoitojaksojen
määrä nousi 441:sta 2130:een tutkimuksen seuranta-aikana. Erityisen merkittävinä nousuina mainittakoon
psykoottisiin häiriöihin (54 hoitojaksoa vuonna 1987 vs. 643 hoitojaksoa vuonna 2002) ja mielialahäiriöihin (83 hoitojaksoa vuonna 1987 vs. 763 hoitojaksoa vuonna 2002) liittyvien kaksoisdiagnoosien
esiintyvyyksien

lisääntymiset.

Psykoosiryhmän

sisällä

merkittävää

nousua

todettiin

myös

kaksoisdiagnosoitujen skitsofreniapotilaiden kohdalla; näitä hoitojaksoja oli 33 vuonna 1987 ja 304
vuonna 2002. Kun kaksoisdiagnoosien määrän kasvua verrattiin kaikkien diagnoosien määrän kasvuun,
ero todettiin tilastollisesti merkittäväksi.

178 Huumediagnooseihin mukaan poimittiin ICD-9 luokituksesta koodit 292, 304, 3052- 3057, 3059 ja ICD-10 luokituksesta
koodit F11 - F16, F18 - F19. Mielenterveysdiagnooseihin poimittiin koodit psykoosien osalta 259, 297, 298 ja 3012C (ICD-9) tai
F2* (ICD-10), mielialahäiriöiden osalta 296, 3004A ja 3011D (ICD-9) tai F3* (ICD-10), ahdistushäiriöiden osalta 3000 - 3009
(ICD-) tai F4* (ICD-10) sekä persoonallisuushäiriöiden osalta 3010, 3012A, 3014, 3015A, 3016 - 3018 (ICD-9) tai F60 - F61
(ICD-10). Vuodesta 1996 (nykyisen ICD-10 tautiluokituksen käyttöönotto) alkaen rekisteristä oli poimittavissa myös hoitojaksot
huumausaineittain eriteltynä, joista mukaan vertailuihin otettiin: opiaatit (F11), kannabis (F12), uni- ja rauhoittavat lääkkeet
(F13), stimulantit (piristeet), muut kuin kokaiinit, so. ensisijassa amfetamiinit (F15) sekä hallusinogeenit (F16).
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Kuvio 26.
Huumausainediagnoosien kanssa yhdessä esiintyvät mielenterveyden häiriöiden diagnoosit
sairaaloiden hoitoilmoitus (Hilmo) -rekisterin mukaan vuosina 1987 - 2002
2500
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Päihdekohtainen tarkastelu rajoittuu vuosiin 1996 - 2002, jolloin nykyinen tautiluokitusjärjestelmä on ollut
käytössä. Selvä ja tasainen nousutrendi näyttää katkeavan vasta viimeisenä havaintovuonna 2002, jolloin
joidenkin päihdekohtaisten tapausten määrä näyttäisi laskevan edellisestä vuodesta. (taulukko 18)
Taulukko 18
Eri huumausaineisiin liittyvien diagnoosien esiintyminen yhdessä psykiatristen diagnoosien
kanssa179
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Opiaatit

77

44

62

96

145

183

204

Kannabis

104

125

140

188

250

246

196

Rauhoittavat tai unilääkkeet

578

494

617

638

627

679

622

Piristeet (stimulantit) - muut kuin kokaiini 188

187

175

207

225

255

212

Hallusinogeenit

11

10

25

14

17

21

17

Selvää nousua on tapahtunut varsinkin samanaikaisen opiaattien ongelmakäytön ja muun psykiatrisien
häiriön diagnoosien osalta, jotka ovat vuodesta 1996 kolminkertaistuneet (Kuvio 27). Kasvua on
nähtävissä myös kannabiksen ongelmakäytön ja muun psykiatrisen häiriön yhtäaikaisten diagnoosien

179 Taulukossa esitettyjen ainekohtaisten diagnoosien summa eroaa huomattavasti kaikkien kaksoisdiagnoosien määrästä, koska
taulukossa eivät ole eriteltyinä mukana kokaiinin tai liuotinaineiden käyttöön liittyneet kaksoisdiagnoosit, eivätkä sekakäyttöön
liittyvät kaksoisdiagnoosit (Huomaa: sekakäyttödiagnoosien osuus päädiagnoosina on lähes sama kuin kaikkien
huumausainediangoosien yhteensä, ks. luku 3.4).
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osalta (Kuvio 28). Sen sijaan lääkkeiden, stimulanttien (lähinnä amfetamiinin) ja hallusinogeenien
väärinkäyttöön liittyvissä kaksoisdiagnoosijaksoissa ei ole tapahtunut merkittävää muutosta sitten vuoden
1996 (Kuvio 29).

Kuvio 27.
Opiaatit ja monihäiriöisyys
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Kuvio 28.
Kannabis ja monihäiriöisyys
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Kuvio 29.
Stimulantit (amfetamiinit) ja monihäiriöisyys
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Koska tarkastelujaksona ei tapahtunut oleellisia muutoksia terveydenhuoltojärjestelmän tuottamien
hoitojaksojen määrässä, havaintomme kaksoisdiagnoosijaksojen lisääntymisestä kuvaa todellista muutosta
tuotettujen hoitojaksojen kirjossa. Vaikka tähän hoitoilmoitusrekisterin pohjalta tehtyyn havaintoon voivat
vaikuttaa myös jotkut sekoittavat tekijät - erityisesti tautiluokitusjärjestelmän ja diagnosointikäytäntöjen
mahdolliset muutokset - heijastelee havainto voimakkuudessaan hyvin todennäköistä ja merkittävää
kaksoisdiagnoosipotilaiden hoidon lisääntymistä. On myös huomattava, että tutkimuksen seuranta-aikana
nimenomaan psykiatristen laitospaikkojen määrä on ollut jatkuvassa laskussa (Tuori T. ym, 2000), mikä
vielä lisää kaksoisdiagnoosihoitojen suhteellista osuutta.
Nyt havaittu päihteisiin liittyvien kaksoisdiagnoosien määrän lisääntyminen sopii havaintoihin
huumausainekokeiluiden ja käytön määrien lisääntymisestä, jotka ovat osoittaneet ajallisesti identtisiä
muutoksia aina viimeisten vuosien kasvun taittumista myöten. Toisaalta nämä havainnot on tehty nuorison
päihdetapatutkimuksessa, varusmieskyselyissä ja vastaavissa selvityksissä, joiden kohdejoukko ei
oletettavasti ole sama kuin poistoilmoitusrekisteristä nyt poimittu (Seppälä, P. 2003). Suomalaisia
selvityksiä huumausaineisiin liittyvän kaksois- tai monihäiriöisyyden esiintyvyydestä väestössä tai
hoitoaineistoissa ei toistaiseksi ole tehty.

21.2 Monihäiriöisyyden haasteet hoitopalveluille
Samanaikaisesta huumausaineriippuvuudesta ja muista mielenterveyden häiriöstä kärsivien hoito on
erityisen vaativaa ja usein epäkiitollista. Yhteisesiintymiseen eli komorbiditeettiin liittyy runsasta ja

151

monenlaista oireilua, toimintakyvyn alenemista, hoitokielteisyyttä ja tarpeita, joihin kapea-alaisempaan
oireiluun virittäytyneen hoitojärjestelmän on vaikea vastata (Kessler R. ym. 1996). Esimerkiksi vaikeaasteisista mielenterveyden häiriöistä kärsivät tarvitsevat tyypillisesti monenlaisia asumiseen ja
arkielämään liittyviä tukitoimia ja he päätyvät usein erityyppisiin tuettuihin palvelu- tai kuntoutuskoteihin,
joissa asuu samalla lailla oireilevia ja apua tarvitsevia kuntoutettavia (Willberg M. 2002). Nämä palvelut
soveltuvat kuitenkin huonosti samanaikaisesti huumausaineita käyttäville, jotka eivät sopeudu
opettelemaan arkirutiineja, joutuvat helposti ongelmiin muiden asujien ja henkilökunnan kanssa ja
ajautuvat mukaan antisosiaalisesti virittäytyneisiin sosiaalisiin verkostoihin
Huumausaineongelmien hoitovastuuta on usein tarjottu eri tahoille kolmatta sektoria myöten, vaikka on
mahdollista, että nyt tarvittaisiin nimenomaan lääketieteellistä osaamista ja julkisen palvelujärjestelmän
kokonaisuuden integroitumista ja saumatonta yhteistyötä tilanteessa, jossa ilmeisesti ehkäisyn ja varhaisen
puuttumisen keinot on jo yhden vaikean potilasryhmä kohdalla käytetty. Kansainväliset kokemukset
tukevat havaintoa että kaksoisdiagnoosipotilaiden hoito pelkästään päihdehuollon tai pelkästään
mielenterveyspalveluiden piirissä on usein tuloksetonta. Integroitujen hoito-ohjelmien vaikuttavuus on
todettu parhaimmaksi (Drake R. ym 1998).

21.3. Hoitojärjestelmien palvelutarjonta monihäiriöisille
Kaksoisdiagnoosihoitojen määrän lisääntyminen jo nyt havaitussa määrin herättää kysymyksiä
palvelujärjestelmän kehittämistarpeista. Kun psykiatristen laitoshoitopaikkojen määrän tiedetään
laskeneen 1980 -luvulta alkaen ja nyt nähdään samaan aikaan kaksoisdiagnoosien takia hoitoa saaneiden
määrän suhteellisen osuuden kasvu, voidaan kysyä, ovatko toteutuneet kevennykset palvelujärjestelmässä
kaikin osin olleet aiheellisia. Ainakin moniongelmaisten potilaiden osalta kehitystä voidaan pitää
ongelmaisena (Tuori ym. 2000). Laman seurauksena 1990-luvulla päihdehuollon erityispalvelut joutuivat
myös leikkausten kohteeksi, mutta vastaavia merkittäviä rakenneuudistuksia ei kuitenkaan samana aikana
tehty päihdehuoltoon.
Rakennemuutoksen

aikana

tyhjenevät

psykiatriset

sairaalat

tarvitsivat

potilaita

ja

kiinnostus

päihdeongelmaisten hoitoon lisääntyi. Kovin merkittävää roolia päihdeongelmaisten hoidossa psykiatriset
sairaalat eivät kuitenkaan saaneet, koska kunnat kieltäytyivät maksamasta "kalliita" sairaalahoitoja.
Sosiaali- ja terveydenhuollon yleisten palvelujen vastuu päihdeongelmaisten palveluista lisääntyi ja
erityispalveluihin perustettiin huono-osaisimmille asiakkaille "matalamman kynnyksen" hoito- ja
huoltopisteitä.

Tämä

edellytti

terveydenhuollon

vastuun

lisääntymistä.

Maksajan

löytyminen

päihdeongelmaisten tarpeenmukaiselle hoidolle oli vaikeaa, mistä kielii se, että 1990-luvun loppupuolella
päihdeongelmaiset (erityisesti korvaushoitoon pyrkivät huumeongelmaiset) alkoivat vaatia oikeuksiaan
päihdeasiamiehen tuella. Valitusten käsittelyssä lääninhallitukset päätyivät tulkintaan, jonka mukaan
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päihdeongelmaisella on subjektiivinen oikeus hoitoon, mutta ei välttämättä siihen hoitoon, johon he itse
olivat hakeutuneet tai johon asiantuntijat olivat heitä suositelleet. (Murto, L 2002)
Huumausainepoliittisia tai hoitojärjestelmän kehittämistä koskevia selontekoja ja kannanottoja on
toimitettu

erityisesti

1990-luvun

loppupuolella,

mutta

nämä

ovat

keskittyneet

ensisijassa

huumausaineongelmien ehkäisyyn tai huumeriippuvuuden lääkkeelliseen hoitoon, eikä muiden
mielenterveyden häiriöiden myötä moniongelmaisen, vaikean potilasryhmän ongelmiin. Huumausaineiden
ongelmakäyttäjien hoitoa kehittäneen työryhmän (2001) muistossa on palvelurakenteen osalta todettu, että
psykiatristen palvelujen käytön huumeriippuvaisten hoidossa tulee perustua ainoastaan psykiatrisen
erikoisosaamisen

tarpeeseen.

Psykiatrisen

erikoissairaanhoidon

tulisi

lisätä

valmiuttaan

tukea

perusterveydenhuoltoa ja sosiaalihuoltoa konsultaatioiden ja työnohjauksen keinoin. Ne huumausaineiden
ongelmakäyttäjät, joilla esiintyy psykoottisia häiriöitä, tulee ohjata psykiatrisen erikoissairaanhoidon
arvioitavaksi. Huumeriippuvuuden ja samanaikaisten muiden psykiatristen häiriöiden tunnistamiseen ja
hoitoon perehtyneitä kaksoisdiagnoosiyksikköjä tulisi perustaa yliopistosairaaloiden ja mahdollisesti myös
muiden keskussairaaloiden yhteyteen. Toisaalta psykiatrisiin häiriöihin liittyvää lääke- tai muuta
päihderiippuvuutta tulisi hoitaa ensisijassa psykiatrisen erikoissairaanhoidon piirissä.
Raha-automaattiyhdistys on tukenut 1990-luvun lopulta asti huumehoidon uusien palvelujen kehittämistä.
Sosiaali- ja terveysministeriö myönsivät huumehoitopalvelujen kehittämiseen vuosina 2002 ja 2003,
molempina 7,5 miljoonaa euroa. Rahojen jakoperusteissa korostetaan vaikeasti huumeongelmaisten
palveluohjauksen järjestämistä, hoidon ja kuntoutuksen tehostamista sekä opioidiriippuvaisten vieroitus-,
korvaus- ja ylläpitohoidon lisäämistä mutta myös palvelujärjestelmän kokonaisuuden kehittämistä sekä
uusien hoidollisten toiminta- ja työkäytäntöjen kehittämistä. Vielä ei ole saatavilla tietoa siitä, onko
rahoitusta käytetty huumeongelman ja yhtäaikaisen psykiatrisen häiriön hoitokäytäntöjen kehittämiseen.
On ilmeistä, että tämän potilasryhmän osuuden kasvu vaatii palvelujärjestelmän kehittämistä sekä
puhtaasti voimavaroja lisäämällä, että osaamista ja hoidon organisointia kehittämällä. Samalla on
vastattava

kysymykseen

päihdehuollon

ja

päihdepsykiatrian

organisoitumisesta,

eli

pitäisikö

huumausaineriippuvuuden ja muiden psykiatristen häiriöiden myötä hoitoa tarvitsevien hoitoon keskittää
erityisosaamista omiin yksiköihinsä (APA 1995, Drake R. ym, 1998).

21.4. Hyvien hoitokäytäntöjen esimerkkejä ja suositukset tulevaisuuden toimintapolitiikalle
Eri lähteissä on arvioitu, että huumausaineen ensi kokeilusta kuluu tyypillisesti noin 3 - 5 vuotta hoidon
tarpeen ilmenemiseen psykososiaalisten ongelmien kasautumisen myötä (Virtanen 2003). Tehtyjen
päihdekyselyiden tulosten voidaan todeta olevan samansuuntaisia todettujen kaksoisdiagnoosien takia
toteutuneiden sairaalahoitojaksojen määrän nousun kanssa. On todennäköistä, ettei kyselytutkimusten
tuottaman tieto käytön lisääntymisestä ole suorassa suhteessa nyt todettuun kaksoisdiagnoosien
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lisääntymiseen, sillä vaikeasti ja moniongelmaisesti oireilevat ovat todennäköisesti joukkoa, joita ei ole
helppo suoraan saada tutkimusten tai selvitysten piiriin ja heidän tunnistamisensa tapahtuu hoitoakin
ajatellen luultavasti usein vuosia liian myöhään. Voidaan otaksua, että hoitoilmoituksiin perustuvassa
aineistossa ovat mukana myös ne asunnottomat, syrjäytyneet ja moniongelmaiset henkilöt, jotka
väestökyselyssä usein kuuluvat katoon. Tästä huolimatta näyttää siltä, että vakiintuneet käyttötapa- ja
kokeilukyselyt tuottavat samansuuntaista tietoa kuin nyt tehty rekisteritutkimus ja toimivat näin
jonkinlaisena ongelmaindikaattorina. Ne saattavatkin tarjota käyttökelpoista tietoa huumausaineiden
käytöstä ja vakavampien ongelmien mahdollisuudesta, vaikka ne eivät tuota varsinaisesti tietoa hoidon
tarpeen muutoksista. Lisäksi tutkimusta on tarpeen kehittää vaikeasti oireilevien ja runsaasti palveluja
tarvitsevien monihäiriöisten huumausaineriippuvaisten kohdalla.
Kokonaisuutena huumausaineriippuvuuden hoitoon liittyviin toimiin kuuluu laaja kirjo haasteita.
Ennaltaehkäisevät ja sosiaalisen tuen huomioivat toimet, varhaisen ja myöhemmän vaiheen hoidon
aloituksen mahdollistavat matalan kynnyksen yksiköt, huumausaineriippuvuuden sekä lääkkeettömien että
lääkkeellisten hoitojen tarjoaminen ja kaikkein vaikeimpien, eli monihäiriöisten potilaiden hoidon
järjestäminen ovat kaikki tärkeitä osia huumausaineongelmaisten ja -riippuvaisten hoidon ja palvelujen
kokonaisuudessa. Palvelujärjestelmän ollessa uusien haasteiden edessä tulisi tukea päihdepsykiatrista
osaamista sekä koulutuksellisin keinoin että erityisosaamista hallitsevia päihdepsykiatrian yksikköjä
perustamalla.
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(kuntien
yhtesityöelin)

Sosiaali- ja terveys ministeriö
(ehkäisevä ja
hoitava
huumetyö)

Kansalaisjärjestöjen keskusliitot

Ehkäisevän
päihdetyön
foorumi &
päihdehuollon
valtakunnallinen
yhteistyöryhmä

Päihde- ja raittiusasiain
neuvottelukunta
(päihdepolitiikan
strategiakeskustelut)

Sisäasiainministeriö
(ennaltaehkäisevä
ja torjuva huumausainerikostyö)

Opetusministeriö
(perusasteiden
huumekoulutus ja
nuorisotyö)

Oikeusministeriö
(rikosoikeus ja
oikeushallinto)

Valtiovarainministeriö
(tullirikosasiat)

Huumausainepoliittinen
koordinaatioryhmä (huumestrategian seuranta)

CND-työryhmä
(kansainväliset
huumeasiat)

KTL
(kansanterveystyö)

Kansalaisjärjestöjen alueosastot

STAKES
(huumetieto,
huumetutkimus
ja preventio)

Lääkelaitos
(laillisten
huumeiden
valvonta)

Keskusrikospoliisi (valtakunnalliset
huumerikokset)

Lääninhallitukset (ohjaavat ja valvovat kuntatason toimintaa
sosiaali- ja terveys-, koulu- ja nuoriso- sekä poliisitoimessa)

Kuntayhtymät

Paikalliset kansalaisjärjestöt

Ulkoministeriö
(kansainväliset
sopimukset ja
ulkosuhteet)

Opetushallitus
(opetusohjelmat ja
terveyskasvatus)

Kihlakunnat
(poliisityön
alueorganisaatio)

HDGtyöryhmä (EUhuumejaos)
Kriminaalipoliittinen osasto

vankein
huolto

Valtakunnansyyttäjävirasto
(syyttäjälaitoksen valvonta)

Hovioikeudet/
Lääninoikeudet

Käräjäoikeudet
(alioikeudet)

Erikoissairaanhoitopiirit

169 nuoriso- ja sivistystoimi)
Kunnat (sosiaali- ja terveystoimi, koululaitos,
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Paikallispoliisi

Tullihallitus

Oikeuspoliittinen
tutkimuslaitos
Tullipiirit

tullitoimipisteet
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Yhdistyneet
kansakunnat
CND
INCB

KANSAINVÄLISTEN HUUMEASIOIDEN ORGANISOINTI SUOMESSA
Sosiaali- ja
terveysministeriö

Sisäasiainministeriö

Ministeriö,
Lääkelaitos

Ministeriö, Ministeriö Ministeriö
KRP

Lääkelaitos

KRP

Oikeusministeriö

Ulkoasiain Valtiovarain Opetus-ministeriö -ministeriö
ministeriö

Tullihallitus

Dublin-ryhmä
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Päärahoittajamaat
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WHO
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YK:n huumausainevalvontalautakunta (valvoo YK:n
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Entisellä OECD-kokoonpanolla toimiva YK:n
huumausaineasioiden valmisteluelin
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Esittää uudet huumausaineet huumeyleissopimusten
huumausainelistoihin
Laillisuusvalvontaviranomaisten epävirallinen
yhteistyöelin
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Tullli

Poliisialan yhteistyöelin ja yhteistyötä tehdään myös
suoraan kansallisten viranomaisten (USA:n
huumevalvontavirasto, DEA) kanssa
Kansainvälinen tullijärjestö
Huumausaineiden lähtöainevalvonta
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EU:n huumausaineasioita valmisteleva ja koordinoiva
poikkihallinnollinen elin.
Euroopan unionin poliisivirasto

Ministeriö

Ministeriö,
Stakes

Euroopan unionin huumausaineiden seurantakeskus.
Tehtävänä huumetiedon kerääminen ja tiedon
harmonisointi. Toimii keskeisesti jäsenvaltioiden
kansallisten keskusten REITOX-verkoston kautta.
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Precursor committee

Lääkelaitos

Huumetutkimusverkostot Stakes, KTL

Euroopan neuvosto
Pompidou-ryhmä

Ministeriö,
Stakes

Lähialueyhteistyö
Bilateraalisuhteet

Pohjoismainen
yhteistyö
Ministerineuvosto
Huumekomitea
NAD
PTN-yhteistyö

KRP

Tulli

Poliisiamm Oikeuspol.
attikorkea- Tutk. lait.
koulu

A-klinikka- EU:n tutkimuksen V puiteohjelman sekä esimerkiksi
säätiö.
kansanterveysohjelman alaisten hankkeiden verkostot
TEK, HUS,
NAD,
Nuorisotutkimusverkosto,
Helsingin
yo. jne.

Ministeriö,
KRP

Ministeriö

Ministeriö,
KRP

Ministeriö
Ministeriö
Ministeriö,
Stakes

EU:n komission lähtöainevalvontalautakunta

Ministeriö
Ministeriö
Ministeriö,
KRP

Tullihallitus

Ministeriö
Ministeriö

Tullihallitus
Tullihallitus
Tullihallitus
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Ranskan presidentti Georges Pompidoun muodostama
hallintoelin koko Euroopan huumausaineasioiden hoitoon.
Pysyvien kirjeenvaihtajien kokous keskeinen tomintatapa.
Keskeisiä toimintatapoja ovat rikostentorjunta ja
tulliyhteistyösopimukset Venäjän ja Baltian maiden
kesken

Ministeriö

Huumeasioita käsittelevät ministerikokoukset
Poikkihallinnollinen tietojenvaihtofoorumi huumeasioissa
Alkoholi- ja huumausainetutkimuslautakunta.
Pohjoismaisten valvontaviranomaisten
huumausaineyhteis-työverkosto jolla on 18 yhdysmiestä
eri puolilla Eurooppaa
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Otoskysely (posti)
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1992,1996
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Joka 8. vuosi (ensi kertaa
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Hoito
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Sosiaalihuollon
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Henkilörekisteri
HIV (iv-syyperuste)
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sosiaali- ja terveydenhuollon
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Ei ainekohtaista erittelyä

Tilastojakso
Vuositilastot
Vuositilastot (vuodesta 1996)
Kuukausitilastointi
(C-hepatiittirekisteri vuodesta
1998)
Pilottivaihe (1996, 1998, 1999,
2000, 2001, 2002, ..). Kattaa
koko vuoden vuodesta 2000.
Joka 4. vuosi
(1995, 1999, 2003, …)

Vuositilastot (vuodesta 1986)

180 Suomessa pääosa huumausainetiedoista kerätään keskitetysti yleisistä tiedonkeruujärjestelmistä. Valtakunnallinen keskitetty
tiedonkeruukäytäntö kuvastaa Suomessa pisimmän perinteen omaavaa ja tietoteknisesti kehittyneintä tiedonkeruuta. Seuraavassa
esitetyt tiedot perustuvat säännölliseen ja jatkuvaan tiedonkeruuseen sekä toistuviin erillistutkimuksiin. Tietojärjestelmät on jaettu
kolmeen osaan: epidemiologinen tieto (käytöstä ja käytön haitoista), kysynnän vähentämiseen liittyvä hanketieto sekä kirjasto- ja
tietopalvelutieto.
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Päihdehuollon resurssit
(Tilastokeskus)

Kuntien talous- ja toimintatilastot
Päihdehuoltoon käytetyt varat

Vuositilastot

Laillisuusvalvonta
Laillisesti käytetyt ja tuotetut huumausaineet
Tilastoperusta (vastuutaho)
Kriteerit
Huumausaineiden kaupan, viennin Lisenssit, kirjanpidon tarkistukset
ja tuonnin valvonta (Lääkelaitos)
Huumereseptivalvonta
Apteekkien reseptiseuranta
(Terveydenhuollon
(henkilörekisteri)
oikeusturvakeskus & Lääkelaitos)
Huumausaineiden lähtöaineiden
Luvat, ilmoitusvelvollisuus
käyttö, myynti, varastointi ja muu
käsittely sekä tuonti ja vienti (Tulli
& Lääkelaitos)
Laittomasti käytetyt ja tuotetut huumausaineet
Huumausainerikoksista epäillyt
Rikosilmoitukset
(Poliisin tietohallintokeskus, KRP, (henkilörekisteri)
Tulli)

Huumausainetakavarikot
(Poliisin tietohallintokeskus, KRP,
Tulli )
Huumausainerikollisuus
(Tilastokeskus)
Huumausainetuomiot
(Tilastokeskus)
Uusintarikosrekisteri
(Tilastokeskus)
Huumaantuneena ajoneuvoa
ajaneet (Kansanterveyslaitos &
Sisäasiainministeriö)

Tilastojakso
Vuositilastot
Vuositilastot
Vuositilastot

Rikosilmoitukset

Syylliseksi epäillyt vuosi- ja
neljännesvuosittain vuoteen 2001
asti (ei kuitenkaan täydellistä
päällekkäisten tapausten poistoa).
Sen jälkeen huumausainerikokset
vuosittain ja mahdollisesti
puolivuosittain.
Vuosi- ja puolivuositilastot

Rikosilmoitukset

Vuosi- ja neljännesvuositilastot

Alioikeudessa syytetyt ja tuomitut
(henkilörekisteri)
Alioikeudessa syytetyt ja tuomitut

Vuositilastot

Huumausainelöydökset poliisin
tietopyynnöstä
(henkilörekisteri)

Vuositilastot löydöksistä.
Tuomioista vuositilastot vuoteen
2000 asti (Tilastokeskus), minkä
jälkeen lakimuutos. Sen jälkeen ei
ole tilastoitu erikseen huumeiden
käyttäjien osuutta rattijuopumistuomioista.

Kriteerit
ICD-10 -luokituksen mukaan
määritellyt peruskuolinsyyt
vuodesta 1996
(henkilörekisteri)

Tilastojakso
Vuositilastot

Vuositilastot

Kuolemat
Huumausainekuolemat
Tilasto (vastuutaho)
Kuolinsyytilastot
(Tilastokeskus)

Huumausaineisiin liittyvät kuolemantapaukset
Oikeuslääketieteellinen kuolinsyyn Oikeuskemialliset löydökset
selvittäminen (Helsingin yliopiston ruumiinavauksissa
oikeuslääketieteen laitos)
(henkilörekisteri)
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Vuositilastot

KYSYNNÄN VÄHENTÄMINEN
Hanketieto
Tiedonkerääjä
Kriteerit
Raha-automaatti-yhdistys Myönnetyt
hankeavustukset (teemana:
raittius ja päihdehuollon
edistäminen)
A-klinikkasäätiö
Säätiön
Hankerekisteri

Loppuote
Suppea
Internet-tietokanta

Lähde/osoite
http://www2.ray.fi/avustustoim
avustuskohteet/avustuspaatos20
php?l1=5

Sisäinen
hanketietokanta

Stakes

Internet-tietokanta

Säätiön keskustoimisto
(kyselyt: http://www.aklinikka.fi )
http://www.stakes.fi/neuvoaantavat/

Stakes

Ehkäisevän päihdetyön
hanketietokanta (ml.
huumehoitopaikat,
huumestrategiat ja
lainsäädäntöviitteet)
Kansainvälinen kysynnän
ehkäisyn hanketietokanta

Työministeriö

Euroopan unionin
sosiaalirahaston hakkeet
Terveyden edistämisen
Ehkäisevän päihdetyön
keskus (TEK)
hakkeet
Sisäministeriö ESR
Euroopan unionin alue- ja
rakennerahaston hankkeet
Muita järjestötietokantoja Päihdetietokantahakemisto

EMCDDA:ssa
Eurooppalainen
Internethuumetietokanta
Internet-tietokanta
Internet-tietokanta
Internet-tietokanta
Viitetietokanta

http://www.emcdda.org/respo
nses/methods.shtml
(http://www.stakes.fi/neuvoaantavat/)
http://www.teho.net/esr/index.
html
http://www.health.fi/paihde/h
ankerekisteri/).
http://fimos2k.atbusiness.com/
Ks. esim.
http://www.makupalat.fi/sosp
oli5.htm

Jne

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUKESKUKSET
Tietopalvelut ja kirjastot

Sisältö

Yhteys

Stakes Tietopalvelu

Päihdealan kirjallisuutta, lehtiä,
tietokantoja ja tietopalveluja

http://www.stakes.fi/stakestieto/tipa/ko
koelmat.htm

Stakes - Reitox - Kansallinen
huumausaineseurantakeskus

Huumausaineasioiden organisointi,
huumepolitiikka, huumetilanne,
kansainväliset
huumausainekysymykset

Kansallinen huumevuosiraportti löytyy
osoitteesta:
http://www.stakes.fi/verkkojulk/

Yliopistokirjastot, erityisesti
Terveystieteiden keskuskirjasto,
Kuopion, Jyväskylän, Turun ja
Tampereen yliopistokirjastot

Päihdealan kirjallisuutta ja lehtiä
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http://www.lib.helsinki.fi/kirjastoala/lin
nea/tietokannat.htm
http://kuopus.csc.fi/ (Kuopus)
http://jykdok.csc.fi/ (Jykdok)
http://volter.csc.fi/ (Volter)
http://www.uta.fi/laitokset/kirjasto/ekirjasto (Tamcat)

Viitetietokannat
LINDA

Yliopisto- ja erikoiskirjastojen
yhteinen, monialainen kirja- ja
aikakauslehtiviite-tietokanta

http://www.lib.helsinki.fi/kirjastoala/lin
nea/tietokannat.htm

ARTO

Yliopisto- ja erikoiskirjastojen
yhteinen, monialainen
artikkeliviitetietokanta

MEDIC

Terveystieteiden keskuskirjaston
tuottama lääketieteen suomalainen
tietokanta

Http://vertex.helsinki.fi
Maksutta käytössä Helsingin yliopiston
kirjastoissa. Muualla vaatii maksullisen
tunnuksen ja salasanan

ALEKSI

BTJ/Kirjastopalvelun tuottama
suomalainen monialainen,
artikkeliviitetietokanta, joka sisältää
myös sanomalehtiartikkeleja

Http://www.btj.fi
Vaatii maksullisen tunnuksen ja
salasanan

Elektronisia palveluja Internetissä
Alkoholi, huumeet ja muut päihteet -virtuaalikirjasto

Stakes tietopalvelun tuottama
päihdeaiheinen virtuaalikirjasto, josta löytyvät
linkit suomalaisten päihdealan
järjestöjen ja tutkimuslaitosten wwwsivuille sekä valikoima ulkomaisia
päihdelinkkejä

Stakes: Ehkäisevä päihdetyö -sivut

Stakesin Ehkäisevä päihdetyö -ryhmän http://www.stakes.fi/neuvo
ylläpitämät sivut, joilta saa
a-antavat/
ajankohtais-aineiston lisäksi
kokotekstimuotoista tietoa päihdealan
eri osa-alueista

Päihdelinkki

A-klinikkasäätiön ylläpitämiltä sivuilta Http://www.paihdelinkki.fi
saa tietoa päihteistä ja niiden käyttöön
liittyvistä asioista sekä päihdehuollosta
sivuilla voi myös osallistua kulloinkin
ajankohtaista aihetta koskevaan
keskuste-luun.

Antidrugnet

Opetushallituksen ja sininauhaliiton
ylläpitämä kouluille ja kodeille
tarkoitettu päihdetietokanta

http://www.antidrugnet.org

Terveyden edistämisen keskuksen
ylläpitämä tietokanta huumeista
(kokototuus) sekä tähän liittyvä
keskustelupalsta (puolitotuus)

http://www.kokototuus.co
m/faktat/index.html
http://www.puolitotuus.co
m/etusivu.html

Kokototuus/Puolitotuus
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Http://www.jyu.fi/library/v
irtuaalikirjasto/roads/paiht
eet.htm

STAKESIN HUUMAUSAINEIDEN SEURANTAKESKUS181
Tehtävät
YK/Annual Report Questionnaire
YK/Biannual UNGASS follow-up
EMCDDA/Vuosiraportti

EMCDDA/EWS

EMCDDA/EDDRA
EMCDDA/Info Maps
EMCDDA/indikaattorien
harmonisointi
- huumehoito
- huumekuolemat

- huumeiden ongelmakäytön
levinneisyys
- huumeiden käytön levinneisyys
- huumeinfektiot
EMCDDA/ELDD
EMCDDA:n tuotteiden levitys /
kansainvälisestä huumetilanteesta
tiedottaminen
Alkoholi- ja huumeraportit

Toimintatapa
Koordinointivastuu, muut toimijat
KRP, Lääkelaitos, Tullihallitus,
Ministeriöt, Helsingin yliopisto,
Koordinointivastuu, muut toimijat
KRP, Tullihallitus, Lääkelaitos,
ministeriöt,
Tuottaa raportin alan eri toimijoiden
tiedontuotannon perusteella.

Tiedonkeruujärjestelmä uusista
synteettisistä huumeista yhteistyössä
Europolin (KRP kansallinen yksikkö)
kanssa
Tietokanta kysynnänehkäisyn
hankkeista Euroopassa
Laillisuusvalvontaa ja kansallisia
tietopalveluja kuvaava raportointi
Pyrkimys tuottaa jäsenmaiden välisenä
yhteistyönä huumausaineiden käyttöä
kuvaavia vertailukelpoisia mittareita
Koko vuoden pilottitiedonkeruu
päihdehuollon huumeyksiköistä
Keskus toteuttaa tiedonkeruun
Tiedot peruskuolinsyiden
yleisrekisteristä (Tilastokeskus) ja
Erityisrekisteristä (Helsingin
yliopiston oikeuslääketieteen laitos).
Keskus koordinoi.
Tilastoarvio rekistereistä (SM/Poliisin
tietohallintakeskus, KTL, Stakes),
aluksi vuosittain myöhemmin
harvemmin. Keskus koordinoi
2-4 vuoden välein toteutettavat
väestökyselyt huumeiden käytöstä
(Stakes)
Huumeiden avulla leviävien tartuntatautien seuranta (KTL, A-klinikkasäätiö, Stakes). KTL koordinoi.
Euroopan huumelakitietokanta
Tiedotus, EMCDDA:n tuotteiden
kansallisesta osuudesta ja niiden
kansallisesta jakelusta vastaaminen
Kansallisen päihdetilastoinnin
keskeiset tiedonvälityskanavat
Stakesin sisällä yhteistyössä kaikkien
kansallisten tiedontuottajien kanssa.

Lopputuote
Annual Report Questionnaire
(kesäkuu)
Biannual UNGASS follow-up
questionnaire (joka toinen vuosi
kesäkuu)
National Report on the Drugs
Situation in Finland (lokakuu)
Huumausainetilanne Suomessa
(marraskuu, suomenkielinen versio)
Statisitcal tables (syyskuu)
Aineraportit tarvittaessa uusista
aineista
10 kansallista hanketta vuodessa
Eurooppalaiseen tietokantaan
Vuosittaiset (virallisesti joka kolmas
vuosi) päivitykset tietolähteistä ja
niiden tuottamasta tiedosta (syyskuu)

Vuosiraportti, palauteraportti ja
Statistical Tables for EMCDDA
(marraskuu)
Statistical Tables for EMCDDA
(marraskuu)

Statistical Tables for EMCDDA
(marraskuu)
Statistical Tables for EMCDDA
(marraskuu)
Statistical Tables for EMCDDA
(marraskuu)
Lakien päivitys, lain sovellusesimerkit
Jatkuvaa
Alkohli ja huumeet alueittain
(tammikuu)
Päihdetilastollinen vuosikirja
(marraskuu)

181 Koko maata koskeva ja eri hallinnonalojen rajat ylittävä tiedonkeruu Suomen huumausainetilanteesta ja huumausainepolitiikasta
on sosiaali- ja terveysministeriön koordinoimaa. Kansallinen huumausaineiden seurantakeskus toimiin keskeisten valtakunnallisten
raporttien kokoajana. Hallinnonalojen välisenä yhteistyöelimenä kansainvälisissä huumausaineasioissa ja raportoinnissa toimii
sosiaali- ja terveysministeriön nimittämä työryhmä. Kaikki alan virastot ja tiedontuottajat, Tulli, KRP, Lääkelaitos, KTL, Stakes jne
toimittavat suoraan tilastotietoja alansa kansainvälisille järjestöille kuten YK, Euroopan unioni, Euroopan neuvosto, Pohjoismaiden
ministerineuvosto jne. Sama pätee myös järjestökentän valtakunnallisiin toimijoihin, terveyden edistämisen keskus, A-klinikkasäätiö,
Irti huumeista ry. jne.
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LIITE 4 HUUMAUSAINEIDEN KYSYNNÄN VÄHENTÄMISEN TOIMIJAKENTTÄ
Toimija

Tehtävä

Verkostoasema/osoite

Sosiaali- ja terveysalan tutkimus ja
kehittämiskeskus, Stakes

-

www.stakes.fi/neuvoaantavat

Kansanterveyslaitos

-

Työterveyslaitos

-

Opetusministeriön kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan osaston
nuorisoyksikkö
Opetushallitus
-

Vankeinhoitolaitos

-

Lääninhallitukset

-

Sairaanhoitopiirit

-

Työturvallisuuskeskuksen työelämän
päihdeasiantuntija-ryhmä

-

Terveyden edistämisen keskus

-

A-klinikkasäätiö

-

Kunnallisten ehkäisevän päihdetyön
yhdyshenkilöiden verkosto
Ehkäisevän päihdetyön foorumi

-

Päihdetyön valtakunnallinen
yhteistyöryhmä
Muita alan järjestöjä

-

-

-

Ehkäisevä päihdetyö,
hankekoordinaatio
Hoitoyksikkötietokanta
Kunnallisen toiminnan tuki
Huumetutkimus
Huumetiedonkeruu
Kehittämistyö ja tiedonvälitys
Kansanterveystyö , esim.
infektiotautien torjunta
Työelämän päihdehaittojen
ehkäisy ja hoitohankkeet
Yhteiskunnan nuorisopoliittisten
toimenpiteiden yhteensovitus
nuorten elinolot
Laatii valtakunnallisen
opetussuunnitelman perusteet
(myös terveyskasvatuksen ja
päihdetyön osalta)
Tuottaa ja kehittää
huumehoitopalveluja vangeille
Ohjaavat ja valvovat kuntien
ehkäisevän päihdetyön ja sosiaalija terveydenhuollon (ml
päihdehoito) toteuttamista
Erikoissairaanhoidon alueelliset
yhteistyöelimet tuottavat
sairaanhoitopalveluja kunnille
Toteuttaa työmarkkinajärjestöjen
hotoonohjaussuositusten mukaista
alkoholi- ja huumausainehaittojen
ehkäisyä ja vähentämistä.
Kehittää työkykyä ylläpitävää
päihdetoimintaa ja huumeeton
työpaikka -ohjelmaa.
Koordinoi ehkäisevän päihdetyön
foorumin kautta järjestökentän
hankkeita
Toimii STM:n ehkäisevän
päihdetyön hankerahoituksen
koordinoijana järjestöjen osalta
Tuottaa päihdetyön hoito-,
tiedotus-, koulutus- sekä
kehittämis- ja tutkimuspalveluja.
Toimii päihdehuollon
valtakunnallisen yhteistyöryhmän
hallituksen johdossa
verkostoa koordinoi Stakes
Terveyden edistämisen keskus
koordinoi yhteistyöverkostoa
päihdehoidon valtakunnallinen
yhteistyöverkosto (PÄIVYT)
Ehkäisevän ja hoitavan työn
keskeisiä toimijoita
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http://www.ktl.fi
Http://www.occuphealth.fi
Http://www.minedu.fi/opm/
nuoriso/index.html
http://www.nuoret.org
Http://www.oph.fi

Http://www.vankeinhoito.fi
http://www.laaninhallitus.fi/

http://www.fimnet.fi/linkit/
Laaketiede/Sairaanhoitopiiri
t/
http://www.tyoturva.fi/

Http://www.health.fi/paihde
/index.html

Http://www.a-klinikka.fi

http://www.stakes.fi/neuvoa
-antavat/Pia/index.html
http://www.health.fi/paihde/
foorum/index.html
http://www.kalliola.fi/
Ks. esim.
Http://www.makupalat.fi/so
spoli5.htm

LIITE 5 HUUMAUSAINEIDEN TARJONNAN RAJOITTAMISEN JA VÄHENTÄMISEN
TOIMIJAKENTTÄ
Toimija
Lääkelaitos

Tehtävä
- Myöntää luvat huumausaineiksi
lueteltavien lääkeaineiden
valmistukseen, tuontiin ja vientiin
- Reseptikäytäntöjen määrittely
huumausaineiksi lueteltaville
lääkevalmisteille
- Laillisten huumausaineiden
käytön ja kaupan valvonta
- Kontrolloi huumausaineiden
valmistuksessa käytettävien
lähtöaineiden (prekursorien)
viennin ja tuonnin laillisuutta
- Valvoo huumausainereseptejä
- Valvoo lääkärinammatin
harjoittamista sekä
huumausaineiksi luokiteltujen
lääkkeiden määräämiskäytäntöjä
- Koordinoi valtakunnallisia
huumausainerikosjuttuja
- Toimii rahanpesun
valvontakeskuksena
- Ylläpitää rikosteknistä
laboratoriota
- toimii kansallisen ja
kansainvälisten tulliyhteyksien
koordinoijana
- Viisi tullipiiriä vastaavat
alueellisesta tullihallinnosta
- Ylläpitää tullilaboratoriota
- Valvoo oikeusministeriön
alaisena syyttäjälaitosta
- Vastaa aluetason tuomiovallan
käytöstä

Verkostoasema/osoite
Http://www.nam.fi/index.html

Kihlakunnat

-

Http://www.intermin.fi
Http://www.intermin.fi/kihla/kihlat.ht
ml

Lääninhallitukset

-

Terveydenhuollon oikeusturvakeskus

Keskusrikospoliisi

Tullihallitus

Valtakunnansyyttäjän virasto
Käräjäoikeudet

Poliisiammattikorkeakoulu

Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos

-

Vankeinhoitolaitos

-

Vastaa alueellisesta poliisityöstä
Poliisista riippumattomien
syyttäjäviranomaisten
sijoituspaikka
Poliisiosasto valvoo alueellista
poliisihallintoa
Sos. & terv. osasto valvoo
osaltaan vastaavia palveluja
Vastaa poliisien koulutuksesta
Harjoittaa hankeseurantaa
Toteuttaa tutkimustoimintaa
tekee oikeusministeriön
alaisuudessa kriminologista
tutkimustyötä
hallinnoi oikeusministeriön
alaisuudessa vankeinhoitoa
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Http://www.teo.fi

Ks. tarkemmin
http://www.poliisi.fi/krp

Http://www.tulli.fi

Http://www.om.fi/vksv
Http://www.om.fi
Http://www.om.fi/115.htm

Http://www.intermin.fi
http://www.laaninhallitus.fi/
Ks. tarkemmin
http://www.poliisi.fi/pakk
http://www.om.fi/optula

http://www.vankeinhoito.fi

LIITE 6

EMCDDA:n STANDARDITAULU 3
HUUMEHOITOON HAKEUTUNEIDEN ERITYISPIIRTEET

COUNTRY

Finland

Year:

2002

All treatments
F
1015
29
24,8
0,6
27,6
36,7
14,2
7,9
5,2
3,6
2,6
0,8

M
Treatment cases/demands (Number)
Sex distr. (%) Male / (%) Female
Mean age (Years)
Age distribution
<15
15-19
(%)
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
>= 65
Number of cases with missing inform. on age
Injection behaviour
-----

2480
71
25,8
0,3
19,1
34,4
20,5
12,3
6,8
3,2
2,5
0,7
0,2
0,1
0
3
------

T
3497
100
25,5
0,4
21,6
35,1
18,6
11
6,3
3,3
2,5
0,7

0,3
0,5
0,1
0
------

0,2
0,2
0,1
3
------

706
71,7
23,1
0,6
34,5
36,4
14,2
7,1
4
1,4
1,1
0,4
0,1
0,1
2
------

0,4

------

0,2
0,1
2
------

Ever injected any drug but not currently (%)
Ever injected any drug (%)
IV route of ad. main drug (%)

24,6
24
24,4
14,2
15,6
14,7
76,9
74,2
76,1
54,3
52,7
53,8
56,5
59,2
57,3
38,4
39,7
38,7
IV
dr.
IV
dr.
IV
dr.
IV dr.
IV dr.
IV
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
87,7
33,2 86,9
34,1 87,5
22,9 81,9
16,1 86,4
21 82,8
93,6
5,6 90,9
6,2 92,9
2,8
90
2,2 na
2,6
88
na
0,1
0,1 na
86,3
27,5 86,4
27,9 86,3
20,1 80,7
14 87,2
18,4 82,1
na
0,2 na
0,4
0,3
na
0,2 na
0,4
0,3

32,6 80,1
31,6 81,1
0,5
0,5 na
6
2,7

41,9 72,1
39,9 73,8
0,9
1,1 na
8,5
2,4

6
2
0,1 na
0,1 na
0,1 na
0,3
25,8
0,4 na

8,1
0,4

2,5

0,4
15,8
0,3 na
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35,3 77,4
34 78,7
0,6
0,7 na
6,7
2,6
6,6
2,5
0,2 na
0,1 na
0,1 na
0,3
22,9
0,3 na

40,1

T
986
100
24,8
0,7
37,2
35,5
13,4
6,2
3,4
1,5
1,4
0,4

52,4

dr.
%
34,6
6,5
0
28,1
0,2
0,2

51,7

First treatments
F
279
28,3
22,1
1,1
43,7
33,3
11,5
3,9
1,8
1,8
2,2
0,4

Currently injecting any drug (%)

Main drug (%) - (% IV use)
Opiates (total)
Heroin
Methadone (any)
other opiates
Cocaine (total)
Cocaine ClH
Crack
Stimulants (total)
Amphetamines
MDMA and derivates
other stimulants
Hypnot. and sedat. (total)
Barbiturates
Benzodiacepines
others
Hallucinogens (total)
LSD
others
Volatile inhalants (total)
Cannabis (total)
Others substance (total)

50,2

M

28,5 69,2
26,8 71,7
1,3
0,4 na
3,3 4,3
3,3

4,3

0,6
43,8
0,6 na

37,1

47,7 54,3
44,4 56,7
1,8
1,4 na
5,7
5
0,7

1,1
28,7
0,7 na

39,2

33,9 63,3
31,7 65,8
1,4
0,7 na
4 2,7
3,8
0,2

2,9

0,7
39,6
0,6 na

LIITE 7.
HUUMAUSAINESAIRAUDET ICD-9 -JÄRJESTELMÄN LUOKITUKSEN MUKAAN
Aine
(ICD-9)

Päihtymyst
ila

Riippuvuus

Aivo-oireyhtymä

Alkoholi

3050A

303

Opioidit

3055A

Korvaushoito

Väärinkäyttö
yhteensä

Myrkytystilat

Maksasairaudet

Haimasairaudet

Kardiomypatia

Mahakatarri

Muut alkoholi-,
huume- ja
lääkesairaudet
2650A,
3575A,5307A

Käyttö
ja
hoito
---

291

980

5710A5713X

5770D-F,
5771C-D

4255A

5353A

3040A

292&
E935A-F,
E935W

9650A-X,
9658X

---

---

---

---

---

---

---

---

9701A

---

---

Kannabis
Kokaiini

3052A
3056A

3043A
3042A

--9685A

-----

Stimulantit

3057A

3044A

9697A,B,X

Hallusinogeenit

3053A

3045A

292&
E940B
--292&
E938F
292&
E939H,L
292&
E939G

---

---

---

---

-----

-----

-----

-----

-----

---

---

---

---

---

---

9696A

---

---

---

---

---

---

Huumausaineet
yhteensä

Haitat
yhteensä

Äidit
7607A,
6484A
(7607X,
6283A)&
E935A-F,
E935W
(sama)&
E940B
--(sama)&
E938F
(sama)&
E939H,L
(sama)&
E939G

E935A-F, E935W
E938F,
E939G,H,L, E940B (292, 3040A-5A,
3052A-7A, 965, 967,
9690A-7X, 9701A)

Uni- ja rauhoittavat lääkkeet

3054A,

3041A,

Monipäihdekäyttö

3059X

3049X

Riippuvuutta
aiheuttamattomat
aineet

---

---

292&
E937,
E939E-F
292 - (292/
(yllä olevat
E-koodit)
---

967,
9694A-5X

---

---

---

---

E937,
E939E-F
- (ks. ed.solu)

---

(sama)&
E937,
E939E-F

---

---

E935G-U, E935X,
E939A-D
- (ks.ed.solu )

---

(sama)&
E935G-U
E935X,
E939A-D

0
9651A-7A,9X
9690A,
9691A-3X,
9698X-9X

---

---

Lääkkeet yhteensä
Lääkkeet ja
huumeet

7607X,
6483A
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LIITE 8:
HUUMAUSAINESAIRAUDET ICD-10 JÄRJESTELMÄN LUOKITUKSEN MUKAAN
Aine
(ICD-10)

Päihtymystila

Alkoholi

F10.0-.1

Opioidit*

F11.0-.1

Korvaushoito
Kannabis
Kokaiini
Stimulantit*
Hallusinogeenit
Huumausaineet
yhteensä*

Riippuvuus Aivooireyhtymä
F10.2
F10.3-.9

--F12.0-.1
F14.0-.1
F15.0-.1
F16.0-.1

F11.2 (ei
F11.22-.23)
F11.22-.23
F12.2
F14.2
F15.2
F16.2

--F12.3-.9
F14.3-.9
F15.3-.9
F16.3-.9

Uni- ja rauhoittavat lääkkeet*

F13.0-.1

F13.2

F13.3-.9

Monipäihdekäyttö
Riippuvuutta
aiheuttamattomat
aineet*

F19.0-.1

F19.2

F19.3-.9

---

---

---

Väärinkäyttö
yhteensä

F11.3-.9

F55
(& N02B/
N05A/N06)

Myrkytys-tilat

Maksasairaudet

Haimasairaudet
K86.0

Kardiomyopati
a
I42.6

T51

K70

T40.0-4,.6 (T36&
N01AH/N02A)
T50.7 (ei 1999 ->)
T40.7
T40.5
T43.6 (T36&A08)
T40.8-.9

Mahakatarri
K29.2

---

---

---

---

-----------

-----------

-----------

-----------

T42.3-.4, T42.6-.7
(T36&
N01AF/N03AE/
N05BA-BB/N05C)

---

---

T39, T43.0-.2,
T43.3-.5, T43.8 -.9
(T36&
N02B/N05A/N06)

---

---

Muut
alkoholi-, huume- ja
lääkesairaudet
E24.4, E52, G31.2, G62.1,
G72.1

Käyttö ja
hoito

Haitat
yhteensä

Äidit

R78.0,
Z50.2
Z71.4,
Z72.1

O35.4,
Q86.0,
P04.3

---

R78.1

---

-----------

----R78.2
--R78.3

-----------

---

R78.4

---

---

R78.5

---

Lääkkeet yhteensä
Lääkkeet ja
huumeet

R78.1-.5
Z50.3
Z71.5
Z72.2
* = vuodesta 1998 lähtien ICD-10 koodeja F55, T36 ja X44 on käytetty yhdessä ns. ATC-lääkeainetunnisteiden (A*, N*) kanssa. Nämä uudet koodiyhdistelmät sulkumerkkien sisässä (esim.
F55&N02A/N05A/N06) tulevat korvaamaan vanhat samassa laatikossa olevat vanhat ICD-10 koodit. Kuitenkin vuosien 1998 ja 1999 aikana molempia koodeja on käytetty rinnakkain tai
mainittuihin kolmeen ICD-10 koodiin ei ole vielä liitetty vaadittavaa ainetarkenninta. Esimerkiksi T36 koodi ilman ainetarkenninta on vertailukelpoisuuden nimissä jouduttu määrittelemään
"lääkeainemyrkytykseksi ilman ainetarkenninta", vaikka suurin osa sen tapauksista todennäköisesti kuuluu huumausaineiden tai uni- ja rauhoittavien lääkkeiden aiheuttamiin myrkytyksiin.
Vuoden 2002 raportin mukaisesti myös tässä raportissa määräytymisperusteista on pudotettu pois X40-42 -koodit erilaisine tarkentimineen sekä eräät käytössä olleet ATC-tarkentimen
koodistossa mukana olleet aineet, jotka eivät ole huumausaineita.

181

O35.5,
P04.4,
P96.1
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