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ESIPUHE

Huumetilanne Suomessa 2010 on kansallisen huumausaineiden seurantakeskuksen 
huumevuosiraportti. Raportti koostuu kahdesta osasta. Osassa A tarkastellaan uu-
sinta kehitystä ja tutkimustietoa lähivuosilta pääpainon ollessa vuodessa 2009 ja 
alkuvuodessa 2010. Huumetilannetta kuvataan lakien, politiikan, käytön, haitto-
jen sekä hoidon ja muiden interventioiden näkökulmasta. Huumekysymystä lähes-
tytään niin terveydellisestä, sosiaalisesta kuin rikosoikeudellisesta näkökulmasta. 
Osassa B käsitellään huumeita koskevia erityisteemoja, joita tänä vuonna ovat huu-
mehoidon suositukset ja huumehoidon kustannukset. 

Suunnittelija Marke Jääskeläinen (THL) on kirjoittanut alaluvun 1.3 huume-
kustannuksista sekä luvun 12 päihdehuollon kustannuksista. Tutkimusprofessori 
Hannu Alho ja kehittämispäällikkö Airi Partanen ovat kirjoittaneet luvun 11 huu-
mehoidon suosituksista. Lisäksi tutkijat Tuija Hietaniemi (KRP), Sarianna Wilppula 
(KRP) ja Heini Kainulainen (Optula) ovat olleet suureksi avuksi lukujen 9 ja 10 
muokkauksessa. Raportin ovat toimittaneet ja muut luvut kirjoittaneet Terveyden 
ja hyvinvoinnin laitokseen sijoitetun kansallisen huumausaineiden seurantakes-
kuksen erikoissuunnittelijat Martta Forsell ja Ari Virtanen.

Raporttia tai sen osia ovat asiantuntevasti kommentoineet: Pekka Hakkarainen, 
Ulla-Maija Laakkonen, Sari Palojoki, Immo Parviainen, Katja Pihlainen, Janne 
Rintatalo, Jaakko Sonck, Tuukka Tammi, Helena Vorma ja Erkki Vuori. Lämpimät 
kiitokset kaikille raportin tekoon osallistuneille. 

Raportin ovat hyväksyneet sekä THL:n Tieto-osaston painotuotteiden toimitus-
neuvosto että kansainvälisen huumausaineyhteistyön työryhmä. Raportti on saata-
vana sekä suomen- että englanninkielisenä.

Huumetilanne Suomessa 2010 on yksi Euroopan huumausaineiden seuran-
takeskuksen (EMCDDA) koordinoiman huumetietoverkoston (REITOX) kan-
sallisista vuosiraporteista, joiden pohjalta tuotetaan EMCDDA:n vuosiraportti 
Huumeongelma Euroopassa.

Helsingissä, marraskuussa 2010 

Martta Forsell    Ari Virtanen
erikoissuunnittelija   erikoissuunnittelija

 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
 PL 30 
 00271 Helsinki
 Puh. 020 610 7369
 Fax. 020 610 7497
 S-posti: etunimi.sukunimi@thl.fi
 http://www.thl.fi
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TIIVISTELMÄ 

Martta Forsell, Ari Virtanen, Marke Jääskeläinen, Hannu Alho, Airi Partanen
Huumetilanne Suomessa 2010. Kansallinen huumevuosiraportti EMCDDA:lle.

Tähän raporttiin on koottu uusin huumeita käsittelevä suomalainen tutkimus se-
kä keskeisimmät huumetilannetta kuvaavat mittarit. Suomen huumetilanne paheni 
1990-luvun puolivälistä alkaen lähes kaikkien mittarien (kokeilut, ongelmakäyttö, 
terveyshaitat, sairaudet, kuolemat, rikollisuus, takavarikot) mukaan. Huumeiden 
käyttö ja käyttöön liittyvien haittojen kasvu tasaantuivat vuosituhannen vaihteen 
jälkeen, ongelmakäytön kasvu muutama vuosi muita myöhemmin.

Viime vuosina tilanne on ollut vakaa. Huomionarvioista on huumausaineisiin 
liittyvien kuolemien kasvu viime vuosina. Uutta on myös muuntohuumeiden, eri-
tyisesti MDPV:n, yleistyminen. Nuorten keskuudessa huumausaineiden kokeilut 
vähentyivät 2000-luvun lopussa, mutta myönteinen kehitys on saattanut loppua.

Kannabista joskus kokeilleiden osuus 15–69-vuotiaassa väestössä oli viimeisim-
män, vuoden 2008 väestökyselyn mukaan 13 %. Edellisen vuoden aikana kannabis-
ta on käyttänyt 3 % väestöstä. 15–34-vuotiaista 22 % on joskus kokeillut kannabis-
ta. Vuoden 2006 väestökyselyn mukaan joskus elämänsä aikana amfetamiineja oli 
kokeillut 2 % ja opiaatteja 0,6 % väestöstä. Nuorten keskuudessa huumausaineiden 
kokeilut ovat vähentyneet 2000-luvun lopussa. Vuoden 2007 ESPAD-tutkimuksen 
mukaan 15 –16-vuotiaista koululaisista 8 % oli kokeillut kannabista joskus elämän-
sä aikana. Vuoden 2010 kouluterveyskyselyn mukaan lukion 1.–2.-luokkalaisista 
11 % on joskus kokeillut laittomia huumeita, kun vastaava osuus vastaan ikäisillä 
ammattioppilaitosten opiskelijoista on 17 %.

Viimeisimmän arvion mukaan huumausaineiden ongelmakäyttäjiä oli 14 500–
19 100 vuonna 2005, mikä on 0,5–0,7 % Suomen 15–54-vuotiaasta väestöstä. Lähes 
neljä viidestä ongelmakäyttäjästä oli amfetamiinin käyttäjiä. Miesten osuus oli lä-
hes 80 %. Eniten ongelmakäyttäjiä oli 25–34-vuotiaiden ikäryhmässä. Tutkimusten 
mukaan suomalaiselle huumausaineiden ongelmankäytölle tyypillistä on alkoho-
lin vahva asema oheispäihteenä, buprenorfiinin pistoskäyttö ja samanaikaiset mie-
lenterveyden häiriöt. Huumehoitoon hakeutuvat ilmoittavat yhä enenevästi lää-
keaineopioidit eniten ongelmia aiheuttavaksi päihteiksi. Korvaushoidossa arvioitiin 
olevan 1 800 henkilöä. Korvaushoitoon pääsyn ongelmana on hoidon tarpeen ar-
vioinnista siirtyminen säännölliseen avohoidossa toteutettavaan korvaushoitoon. 
Opiaattiriippuvaisten korvaushoitoa ollaan siirtämässä aiempaa enemmän terveys-
keskuksiin ja osin myös apteekkien vastuulle.

Huumausaineisiin liittyvät kuolemat ovat viime vuosina lisääntyneet sel-
västi, samaan aikaan kun muiden huumehaittojen osalta tilanne on ollut vakaa. 
Huumausainelöydösten määrä on kasvanut 35 % (183 -> 247 tapausta) vuodes-
ta 2006 vuoteen 2008 ja kuolinsyytilaston mukaan 22 % (138->169 tapausta). 
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Terveysneuvonnalla ja puhtaiden välineiden vaihdolla on pystytty selvästi ehkäise-
mään hiv- ja hepatiittitartuntojen leviämistä.

Huumausaineiden ongelmakäyttäjät ovat usein hyvin syrjäytyneitä. Vuonna 
2009 huumehoidon asiakkaista 65 % oli työttömiä ja 12 % asunnottomia. Poliisin 
tietoon tulleiden huumausainerikosten määrä kasvoi 13 % vuodessa. Törkeiden 
huumausainerikosten osuus on pysynyt pienenä (4 %). Suomen huumausaine-
markkinoilla esiintyy kannabistuotteita, synteettisistä huumausaineista amfetamii-
nia ja ekstaasia, buprenorfiinia sekä bentsodiatsepiinilääkevalmisteita. Heroiinia on 
tarjolla niukasti. Uudet muokatut, huumaavat aineet, kuten MDPV, näkyvät huu-
memarkkinoilla perinteisten aineiden rinnalla.

Asiasanat

huumaavat kipulääkkeet, huumausainerikokset, huumeet, huumehaitat, huumei-
den käyttäjät, huumepolitiikka, huumetutkimus, ehkäisevä päihdetyö, julkiset me-
not, seuraamukset, päihdehaitat, päihdehoito, päihdekulttuuri, päihdekuntoutus, 
päihdeongelmat, päihdepalvelut, päihdetyö 
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Författare

Martta Forsell, Ari Virtanen, Marke Jääskeläinen, Hannu Alho, Airi Partanen
Huumetilanne Suomessa 2010. Kansallinen huumevuosiraportti EMCDDA:lle. 
(Narkotikasituationen i Finland 2010. Nationell årsrapport om narkotikaläget till 
EMCDDA.)

SAMMANFATTNING 

Denna rapport innefattar den senaste finländska forskningen om narkotika och 
de viktigaste måtten som beskiver narkotikasituationen. Narkotikasituationen i 
Finland har enligt nästan alla mått (experimentell användning, missbruk, hälsos-
kador, sjukdomar, dödsfall, brottslighet, beslag) förvärrats sedan mitten av 1990-ta-
let. Narkotikabruket och ökningen i olägenheterna till följd av detta utjämnades 
efter millennieskiftet, medan det skedde en utjämning i ökningen av missbruket 
några år senare.

Under de senaste åren har situationen varit stabil. Värt att notera är att de nar-
kotikarelaterade dödsfallen har ökat under senare år. Nytt är också att designade 
droger, i synnerhet MDPV, har blivit vanligare. Bland de unga minskade den expe-
rimentella användningen av narkotika i slutet av 2000-talet, men den positiva tren-
den kan ha vänt.

Bland befolkningen på 15–69 år uppgick andelen personer som hade provat 
cannabis enligt den senaste befolkningsenkäten från år 2008 till 13 procent. Under 
det senaste året hade 3 procent av befolkningen provat cannabis. Av personerna i 
åldern 15–34 år hade 22 procent provat cannabis någon gång. Enligt befolkning-
senkäten från år 2006 hade 2 procent av befolkningen någon gång under sitt liv 
provat amfetaminer och 0,6 procent opiater. Bland de unga minskade den experi-
mentella användningen av narkotika i slutet av 2000-talet. Enligt 2007 års ESPAD-
undersökning hade 8 procent av 15–16-åringarna provat cannabis någon gång 
under sitt liv. Enligt enkäten Hälsa i skolan år 2010 har 11 procent av gymnasieele-
verna i klasserna 1–2 någon gång provat illegala narkotiska medel mot 17 procent 
bland lika gamla studerande vid yrkesläroanstalter.

Enligt den senaste bedömningen fanns det 14 500–19 100 narkotikamissbrukare 
år 2005, vilket motsvarar 0,5–0,7 procent av 15–54-åringarna i Finland. Nästan fyra 
av fem missbrukare använde amfetamin. Andelen män uppgick till nästan 80 pro-
cent. Mest missbrukare fanns i åldersgruppen 25–34-åringar. Undersökningarna 
visar att det finländska missbruket av narkotiska medel kännetecknas av alkoho-
lens starka ställning som kompletterande rusmedel, injicering av buprenorfin och 
samtidiga psykiska störningar. De som uppsöker narkomanvård uppger i allt stör-
re utsträckning medicinska opioider som de rusmedel som hjälper bäst mot prob-
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lem. Sammanlagt 1 800 personer beräknades genomgå substitutionsbehandling. 
Problemet med vägen till substitutionsbehandling är övergången från bedömning 
av behandlingsbehovet till öppen substitutionsbehandling.

De narkotikarelaterade dödsfallen har ökat märkbart under de senaste åren. 
Narkotikafynden har ökat med 35 procent (183 -> 247 fall) från 2006 till 2008 och 
enligt dödsorsaksregistret med 22 procent (138 -> 169 fall). Samtidigt har situatio-
nen i fråga om övriga narkotikaskador varit stabil. Genom hälsorådgivning och by-
te av gamla sprutor mot rena har man klart lyckats förebygga HIV- och hepatits-
mittornas utbredning.

Narkotikamissbrukarna är ofta mycket utslagna. Av klienterna inom narkoman-
vården var 65 procent arbetslösa och 12 procent bostadslösa år 2009. De narkotika-
brott som polisen fått vetskap om ökade med 13 procent från 2008. Andelen gro-
va narkotikabrott har förblivit liten (4 %). På den finländska narkotikamarknaden 
förekommer cannabisprodukter, de syntetiska narkotiska medlen amfetamin och 
ecstasy, buprenorfin och bensodiazepiner. Utbudet på heroin är knappt. De nya de-
signade drogerna, såsom MDPV, uppträder på narkotikamarknaden vid sidan av 
de traditionella medlen.

Ämnesord 

smärtstillande droger, narkotikabrott, narkotika, narkotikaskador, droganvändare, 
narkotikapolitik, narkotikaforskning, förebyggande missbruksarbete, offentliga ut-
gifter, konsekvenser, rusmedelsskador, missbrukarvård, rusmedelskultur, missbru-
karrehabilitering, missbruksproblem, missbrukartjänster, missbruksarbete 
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SUMMARY 

This report is a compilation of the most recent Finnish research on drugs and key 
indicators of the drug situation in Finland. After the mid-1990s, the drug situ-
ation in Finland deteriorated according to nearly all indicators (experimentation, 
problem use, health detriments, morbidity, mortality, criminality and seizures). 
However, since 2000, drug use and the growth in drug-related harm have levelled 
off; although problem use growth only stabilised some years after the other indi-
cators. 

In recent years, the situation has remained stable. What is notable, though, is 
that the number of drug-related deaths has been increasing. The growing popula-
rity of designer drugs, particularly MDPV, is also a new trend. Drug experimenta-
tion among young people declined towards the end of the 2000s, but this positive 
trend may now have halted. 

According to the most recent population study results from 2008, the percen-
tage of the population aged 15 to 69 who had at some point in their lives tried can-
nabis was 13%; 3% of the population had used cannabis within the previous 12 
months. Out of the population aged 15 to 34, 22% had tried cannabis at some point 
in their lives. According to the population study results from 2006, 2% of the po-
pulation had tried amphetamines at some point in their lives, and 0.6% had tried 
opiates. Among young people, experimentation with drugs decreased in the la-
te 2000s. According to the ESPAD survey in 2007, 8% of school pupils aged 15 to 
16 had experimented with cannabis at some point in their lives. According to the 
school health survey in 2010, 11% of 1st and 2nd year upper secondary school stu-
dents had tried illegal drugs at some point in their lives, as opposed to 17% of vo-
cational education students in the same age group.  

Latest estimates suggest that there were between 14,500 and 19,100 problem 
drug users in 2005, representing 0.5% to 0.7% of the Finnish population aged 15 to 
54. Nearly four fifths of problem drug users used amphetamines. The percentage of 
men was 80%, the majority of problem drug users being in the age group 25 to 34. 
Studies indicate that the prominent role of alcohol as an additional substance, intra-
venous use of buprenorphine and co-occurring mental health disorders are typical 
of Finnish problem drug use. Increasingly, drug users seeking treatment mention 
pharmaceutical opioids as the drugs causing the most problems. The number of in-



10

Huumetilanne Suomessa 2010

Raportti 40/2010
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

dividuals attending substitution treatment is estimated at 1,800. Bottlenecks in ac-
cessing substitution treatment include the transfer from treatment need assessment 
to regular outpatient substitution treatment. 

In recent years, drug-related mortality has shown a substantial increase. Between 
2006 and 2008, the number of drug findings increased by 35% (from 183 to 247 
cases) and the number of drug-related deaths, according to the National Cause of 
Death Register, by 22% (from 138 to 169 cases). The situation has remained stable 
for other drug-related harm. Indeed, health counselling and the exchange of clean 
needles and syringes have clearly succeeded in preventing HIV and hepatitis in-
fections. 

As a rule, problem drug users are socially extremely marginalised. In 2009, 65% 
of drug treatment clients were unemployed and 12% were homeless. The number 
of cases of drug crime reported to the police increased by 13% from 2008. The per-
centage of aggravated cases of drug crime has remained low (4%). Drugs on the 
Finnish market are mainly cannabis products, synthetic drugs such as ampheta-
mines and ecstasy, buprenorphine and pharmaceutical benzodiazepines. The supp-
ly of heroin is scarce. New modified intoxicants such as MDPV have appeared on 
the drug market alongside the traditional substances. 

Keywords

narcotic painkillers, drug-related crime, drugs, drug harm, drug users, drug poli-
cy, drug research, preventive substance abuse work, public expenditure, sanctions, 
drug-related harm, substance abuse treatment, intoxicant culture, substance abuse 
rehabilitation, problem drug use, substance abuse services, substance abuse work
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1  Huumausainelainsäädäntö ja 
huumausainepolitiikka

Huumeiden vastainen toiminta perustuu pitkän aikavälin toimenpidevalintoihin 
sekä näitä valintoja ohjaaviin yhteiskunnallisiin rakenteisiin. Huumausainetyön ra-
kenteet koostuvat huumausainelainsäädännöstä ja huumausainepolitiikkaa ohjaa-
vista strategioista sekä toimintaohjelmista. Huumeiden vastaiset toimet (ehkäise-
vä työ, hoito, haittojen vähentäminen, tarjonnan rajoittaminen) konkretisoituvat 
lainsäädännön toteuttamisessa sekä strategioiden ja toimintaohjelmien toimeen-
panossa. 

Monet kansallisista kannanotoista ja toimista liittyvät huumausainepoli tiik- 
 kaa kansainvälisellä tasolla ohjaaviin järjestelmiin ja sopimuksiin. Huumausaine- 
politiikkaan vaikuttavat merkittävästi myös sille suunnatut resurssit.

1.1 Huumausainelainsäädäntö

Useiden huumeisiin liittyvien toimijoiden ohjaavaa lainsäädäntöä on muutettu 
valtionhallinnon toimintojen uudelleenorganisoitumisen seurauksena. Myös huu-
mausainelakiin tehtiin muutos 2010, kun MDPV lisättiin huumausaineina valvot-
tujen aineiden listalle. Yhdyskuntapalvelusta annettua lakia (1055/1996) muutettiin 
siten että yhdyskuntapalvelun täytäntöönpanon aikana on velvollisuus olla käyttä-
mättä huumausaineita.

Huumausainelaki

Vuoden 2008 syyskuussa voimaan astuneen huumausainelain (373/2008) mu-
kaan huumausaineen tuotanto, valmistus, tuonti, vienti, kuljetus, kauttakulje-
tus, jakelu, kauppa, käsittely, hallussapito ja käyttö on kielletty. Kiellosta voidaan 
kuitenkin poiketa lääkinnällisissä, tutkimuksellisissa ja valvonnallisissa tarkoi-
tuksissa. Huumausaineiden lähtöaineiden kauppaa säännellään EY- asetuksessa1 
(775/2009).

Huumausainelain säädösten rikkomisen seuraamukset jaetaan teon vaka-
vuuden perusteella hallinnollisiin pakkotoimiin, huumausainelakirikkomuk-
seen ja huumausainerikokseen. Hallinnollisia pakkotoimia sovelletaan esimer-
kiksi lain velvollisuuksien täyttämisen edistämiseksi ja seuraamuksina voivat 

 1 EY N:ot 273/2004 ja 111/2005 sekä niiden muutosasetuksessa 297/2009.
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olla tällöin toimenpidekiellot tai niiden tehostamiseksi määrätyt uhkasakot. 
Huumausainelakirikkomuksen mukaan rangaistavat teot ovat esimerkiksi tahal-
liset, huumausainelain velvollisuuksien laiminlyönnit. Jollei teosta muualla laissa 
säädetä ankarampaa rangaistusta, huumausainelakirikkomuksesta voidaan tuo-
mita sakkoon. Huumausainerikoksista säädetään nykyisen lain mukaisesti erikseen 
rikoslain (138/1889) 50 luvussa.

Huumausainelain mukaisena lupa- ja valvontaviranomaisena toimii Lääkealan 
turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea. Valmistus- sekä tuonti- ja vientilupien 
lisäksi lupa vaaditaan huumausaineiden käsittelylle, ellei sitä ole laissa erikseen 
sallittu, kuten on esimerkiksi useiden terveydenhuollon toimijoiden kohdalla. 
Asetuksessa huumausaineiden valvonnasta (548/2008) säädetään tarkemmin huu-
mausainelain mukaisesta lupahallinnosta, luvanvaraisesta toiminnasta ja sen val-
vonnasta.

Huumausaineiden määrittely 

Laissa huumausaineen määritelmä perustuu pääosin kansainvälisiin sopimuksiin. 
Huumausaineiksi voidaan valtioneuvoston asetuksella lukea myös aineet, joiden 
valvontaan ottamisesta päätetään uusia psykoaktiivisia aineita koskevasta tietojen-
vaihdosta, riskienarvioinnista ja valvonnasta annetun Euroopan unionin neuvos-
ton päätöksen 2005/387/YOS mukaisesti.

Asetuksessa huumausaineina pidettävistä aineista, valmisteista ja kasveis-
ta (543/2008) luetellaan YK:n huumausaineyleissopimuksessa (SopS 44/1994) ja 
psykotrooppisia aineita koskevassa yleissopimuksessa (SopS 23/1967) huumaus-
aineiksi määritellyt aineet ja valmisteet. Aineiden nimet on päivitetty vastaamaan 
kansainvälisissä listoissa olevia nimiä. Asetuksessa luetellaan myös yhteisötasol-
la huumausainevalvontaan otetut aineet, joita ovat 4-MTA, PMMA, 2C-I, 2C-T-2, 
2C-T-7, TMA-2 ja 1-Bentsyylipiperatsiini.

Vuoden 2010 keväällä julkisessa keskustelussa esiin nousi uusi synteettinen huu-
me, metyleenidioksipyrovaleroni, MDPV2. Aineen todettiin aiheuttavan voimakas-
ta fyysistä riippuvuutta, poikkeuksellista aggressiivisuutta ja aineen käyttöön oli 
tällöin liitetty neljä kuolemantapausta. Eduskunnassa MDPV nousi esiin kolmen 
kuukauden aikana viidessä eri eduskunnan kirjallisessa kysymyksessä (211, 267, 
276, 357, 461 / 2010 vp), joissa todettiin, että kyseinen aine on rikollisten kannalta 
houkutteleva aine erityisesti siksi, että sen salakuljetuksesta säädetyt rangaistukset 
ovat tavanomaiseen huumekauppaan verrattuna pieniä. Tulli tutkii lääkeaineeksi 
luokiteltujen tuotteiden laittomat maahantuonnit salakuljetuksina tai lääkerikok-
sina, joiden maksimirangaistukset ovat 1–2 vuotta vankeutta. Kysymyksissä viitat-

 2 Ks. myös alaluku 10.1 MDPV. Lääkelaitos (nyk. Fimea) luokitteli MDPV:n lääkkeeksi jo 20.1.2009 
(7292/3.4.1./2008).
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tiin tullin arvioon, jonka mukaan MDPV:n kaupan hillitsemiseksi Suomeen pitäisi 
saada kansallinen huumeluokitusjärjestelmä.

MDPV kiellettiin huumausaineena huumausainelain muutoksella 28.6.2010 
alkaen (595–596/2010). Lisäksi sosiaali- ja terveysministeriö esitti vastauksissaan 
eduskunnan kysymyksiin uudesta huumeluokitusjärjestelmästä, että tällainen tul-
laan valmistelemaan syksyn 2010 aikana. Tavoitteena on, että niin sanotut design-
huumeet tai muuntohuumeet voitaisiin valtioneuvoston päätöksellä ottaa valvon-
taan YK- tai EU-järjestelmiä nopeammin. 

Rikoslaki

Huumausainerikoksista määrätään rikoslain (1889/39) 50. luvussa, jonka muutok-
sella (1304/1993) huumausainerikokset jaetaan huumausainerikokseen, sen valmis-
teluun tai sen edistämiseen (maksimirangaistus 2 vuotta vankeutta) sekä törkeään 
huumausainerikokseen (vankeustuomiot 1–10 vuotta). Vuonna 2001 tehtiin rikos-
lain muutos (654/2001), jonka mukaan määriteltiin huumausaineen käyttörikos 
(maksimirangaistus puoli vuotta vankeutta), ja vuonna 2006 myös huumausaineri-
koksen valmistelun tai edistämisen yritys määriteltiin rangaistavaksi (928/2006).

Rikoslain mukaan huumausaineen käyttörikos on mahdollista käsitellä rangais-
tusmääräysmenettelyssä (692/1993). Menettely soveltuu tapauksiin, joissa voidaan 
määrätä sakko tai enintään kuusi kuukautta vankeutta. Rangaistusvaatimuksen an-
taa poliisimies, tullimies tai muu laissa säädettyä valvontaa suorittava virkamies 
omasta aloitteestaan tai syyttäjän puolesta. Käsittely vaatii asianomistajan suostu-
muksen. Rikoslain muutoksella (578/2008) päätettiin, ettei rangaistusmääräysme-
nettelyssä annettua sakkorangaistusta muunneta vankeudeksi. Käytännössä tämä 
tarkoittaa, että poliisin tai syyttäjän rangaistusvaatimusmenettelyssä antamia sak-
koja myöskään huumausaineen käyttörikoksesta ei enää voi muuntaa vankeudeksi. 
Syyttämättäjättämispäätös käyttörikoksesta voidaan tehdä, mikäli tekijä hakeutuu 
hoitoon tai alle 18-vuotiaalle on järjestetty puhuttelu. Päätösten määrä on jäänyt 
kuitenkin vähäiseksi.(STM 2009d.)3 

Huumausaineista säädetään myös rikoslain 23 luvussa koskien liikennejuopu-
musta – esimerkiksi vuodesta 2002 lähtien huumeiden käytölle tieliikenteessä on 
ollut nollatoleranssi ilman käyttöön oikeuttavaa lääkärin reseptiä. Lisäksi laitto-
mien huumeiden valvonnasta säädetään pakkokeinolaissa (450/1987), jossa esite-
tään muun muassa ehdot telekuuntelulle, televalvonnalle ja tekniselle tarkkailulle 
sekä poliisilaissa (493/1995), joissa säädetään tarkemmin edellisten sekä peitetoi-
minnan ja valeostojen sekä muiden merkittävien tiedonhankintamenetelmien to-
teuttamisesta, jotka liittyvät vakavan ja järjestäytyneen rikollisuuden (mm. huu-
mausainerikollisuuden) estämiseen, paljastamiseen ja selvittämisen.

 3 Ks. myös alaluku 9.3 vaihtoehtoiset seuraamukset.
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Hallinnon uudelleenorganisointi

Huumausainelakia muutettiin siten, että keskeisenä lupa- ja valvontaviranomaise-
na toimii 1.11.2009 perustettu Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea 
(593/2009), jolle siirtyi yi organisaatiomuutoksen myötä samanaikaisesti lakkaute-
tun Lääkelaitoksen tehtävät (775 /2009). 

Stakesin ja Kansanterveyslaitoksen fuusion myötä 1.1.2009 perustetulle 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle, THL (668/2008) siirrettiin entisen Stakesin 
huumausainelaissa mainittu mandaatti toimia Suomen edustajana huumausainei-
ta ja niiden väärinkäyttöä koskevassa eurooppalaisessa (REITOX) tietoverkostos-
sa (775/2009).

Uusi valtakunnallinen keskusvirasto, Poliisihallitus (497/2009), aloitti toimin-
tansa 1.1.2010. Uudistuksen mukaan muun muassa keskusrikospoliisi, suojelupo-
liisi, liikkuva poliisi, Poliisiammattikorkeakoulu ja poliisin tietotekniikkakeskus 
sekä paikallispoliisi tehtävineen siirtyivät Poliisihallituksen alaisuuteen. Samalla 
sisäasiainministeriön alainen poliisiosasto lakkautettiin ja sen tehtävät siirret-
tiin uudelle keskusvirastolle. Poliisihallituksen perustaminen näkyy muodollises-
ti myös muutoksina pakkokeinolaissa (511/2009) sekä poliisilaissa (498/2009). 
Hallinnon uudelleenorganisoinnissa lääninhallitukset puolestaan lakkautettiin 
ja niiden poliisitointa koskevat tehtävät jaettiin uusille aluehallintovirastoille 
(896/2009). Myös vankeinhoidon alalla tapahtui organisaatiomuutos, kun entinen 
Rikosseuraamusvirasto, Kriminaalihuoltolaitos sekä Vankeinhoitolaitos yhdistyvät 
1.1.2010 Rikosseuraamuslaitokseksi (953/2009).

Lääninhallitusten lakkautusten myötä muun muassa niiden koulutus-, sosi-
aali- ja terveydenhuollon peruspalveluja koskevat, toiminnan laatua, valvontaa ja 
asiakkaan oikeusturvan toteutumista koskevat tehtävät siirtyivät vuoden 2010 alus-
ta uusille aluehallintovirastoille (896/2009). Vuoden 2009 alusta perustettiin val-
takunnallinen sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira (669/2008) 
fuusioimalla Terveydenhuollon oikeusturvakeskus ja Sosiaali- ja terveydenhuollon 
tuotevalvontakeskus. Valviran tehtävänä on edellisten laitosten vastuualueiden val-
takunnallisen toiminnan lisäksi, ohjata aluehallintovirastoja niiden aluetason teh-
tävissä.

Ehkäisevä työ 

Huumausaineiden käyttöä ja siitä aiheutuvia haittoja pyritään ehkäisemään, hoita-
maan ja valvomaan usean muun lainsäädännön näkökulmasta. Raittiustyölaissa 
(828/1982) säädetään ehkäisevästä päihdetyöstä. Siinä raittiustyön tarkoitukseksi 
määritellään kansalaisten totuttaminen terveisiin elämäntapoihin ohjaamalla heitä 
välttämään päihteiden ja tupakan käyttöä. Yleisten edellytysten luominen raittius-
työlle on lain mukaan ensisijaisesti valtion ja kuntien tehtävänä. 



18

Huumetilanne Suomessa 2010

Raportti 40/2010
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Lastensuojelulaissa (417/2007) määritellään lapsen välttämättömät hoidon ja 
tuen tarpeet, jos lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaava henkilö on esimerkiksi 
päihdepalvelujen piirissä, sekä lapsen mahdollinen tarve sijaishuoltoon, huostaan 
ottoon tai päihdepalveluihin, jos lapsi itse vaarantaa vakavasti terveyttään tai kehi-
tystään esimerkiksi käyttämällä päihteitä. Vuoden 2010 maaliskuussa tuli voimaan 
lastensuojelulain muutos, joka sisältää säännöksen ennakollisen lastensuojeluil-
moituksen tekemisestä. Ennakollinen lastensuojeluilmoitus on tehtävä tilanteissa, 
joissa on perusteltua syytä epäillä, että syntyvä lapsi tulee tarvitsemaan lastensuo-
jelun tukitoimia välittömästi syntymänsä jälkeen. Ennakollinen lastensuojeluil-
moitus tulee siis tehdä tilanteissa, joissa ilmoittajalla on varmaa tietoa esimerkik-
si tulevan äidin tai isän päihdeongelmasta, vakavasti mielenterveyden häiriöstä tai 
vapausrangaistuksesta. Pelkkä päihteidenkäytön epäily ei riitä ennakollisen ilmoi-
tuksen tekemiseen.

Oppilas- ja opiskelijahuollon keskeiset periaatteet ja opetustoimeen kuulu-
vat tavoitteet on määritelty eri opetusasteiden opetussuunnitelman perusteissa. 
Koululaeissa opetuksen ja koulutuksen järjestäjät on velvoitettu yhteistyössä so-
siaali- ja terveysviranomaisten kanssa soveltamaan näitä paikallisiin opetussuun-
nitelmiin muun muassa päihteiden käytön ennaltaehkäisemiseksi ja hoitamiseksi. 
(477–479/2003.)

Valtioneuvoston asetuksella neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskelu ter-
vey denhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta 
(380/2009) säädetään terveystarkastuksista neuvoloissa sekä koulu- ja opiskeluter-
veydenhuollossa. Asetuksen mukaan riittävillä ja säännöllisillä terveystarkastuksil-
la ja terveysneuvonnalla halutaan tehostaa varhaista tukea ja ehkäistä syrjäytymistä. 
Terveysneuvonnan osana pyritään tukemaan yksilöä ja edistämään hänen psyko-
sosiaalista hyvinvointiaan myös alkoholin, tupakan ja muiden päihteiden käytön 
ehkäisyn osalta. Asetuksessa säädetään, että neuvoloissa otetaan kouluterveyden-
huollon tapaan käyttöön laajat terveystarkastukset, joihin osallistuu koko perhe. 
Peruskoulun kahdeksasluokkalaisten terveystarkastuksen yhteydessä puolestaan 
nostetaan esiin mahdollisen päihdeongelman varhainen toteaminen, hoito ja jat-
kohoitoon ohjaus.

Työterveyshuoltolaki (1383/2001) mahdollistaa huumausainetestien tekemi-
sen työpaikoilla. Testin edellytyksenä on, että työnantajalla on olemassa kirjalli-
nen päihdeohjelma, jonka tulee sisältää työpaikan yleiset tavoitteet ja noudatet-
tavat käytännöt päihteiden käytön ehkäisemiseksi ja päihdeongelmaisten hoitoon 
ohjaamiseksi. Yksityisyyden suojasta työelämässä annettu laki (759/2004) säänte-
lee työnantajien oikeuksia ja niiden rajoitteita työntekijöiltä vaadittavien huumaus-
ainetestien osalta. Monilla toimialoilla on kuitenkin toiminnan luonteen vuoksi 
erityissääntöjä, joilla sivutaan huumevalvontaa alalla. Sääntöjä löytyy esimerkiksi 
asevelvollisuuslaista (1438/2007), ilmailulaista (1194/2009) tai laista rautatiejärjes-
telmän liikenneturvallisuustehtävistä (1664/2009). Sosiaali- ja terveysministeriö on 
laatinut ohjeet huumausainetestauksesta työelämässä (Stm julkaisuja 2006:2).
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Palvelut ja haittojen vähentäminen

Huumeiden käyttäjien hoitoa säännellään päihdehuoltolaissa (41/1986). Sen mu-
kaan kunnan on huolehdittava siitä, että päihdehuolto järjestetään sisällöltään ja 
laajuudeltaan sellaiseksi kuin kunnassa esiintyvä tarve edellyttää. Päihdehuollon 
palveluja on järjestettävä yleisiä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja kehittämäl-
lä sekä antamalla erityisesti päihdehuoltoon tarkoitettuja palveluja. Palvelut tulee 
järjestää ensisijaisesti avohuollon toimenpitein siten, että ne ovat helposti tavoitet-
tavia, joustavia ja monipuolisia.

Opioidiriippuvaisten vieroitus- ja korvaushoitoja säätelevässä asetuksessa 
(33/2008) painotetaan, että aiemmasta lainsäädännöstä poiketen vain vaativat kor-
vaushoitotapaukset hoidetaan erikoissairaanhoidossa ja muulta osin hoito tapah-
tuu perusterveydenhuollossa. Hoitojen arviointia sekä aloitusta suunnataan laitos-
hoidon sijaan polikliiniseen suuntaan.

Buprenorfiinia tai metadonia sisältäviä lääkevalmisteita saa opioidiriippuvais-
ten vieroituksessa ja korvaushoidossa määrätä ainoastaan toimintayksikön palve-
luksessa oleva toiminnasta vastaava lääkäri tai hänen tähän tehtävään osoittamansa 
lääkäri. Lääkehoito saadaan toteuttaa ja lääke luovuttaa potilaalle otettavaksi vain 
toimintayksikön valvonnassa. Jos potilas sitoutuu hoitoon hyvin, hänelle voidaan 
luovuttaa toimintayksiköstä enintään kahdeksaa (poikkeustapauksissa 15) vuoro-
kausiannosta vastaava määrä lääkettä. 

Asetus mahdollistaa buprenorfiinia ja naloksonia sisältävän yhdistelmävalmis-
teen toimittamisen myös apteekista potilaan allekirjoittaman apteekkisopimuk-
sen perusteella. Apteekkisopimuksella tarkoitetaan sopimusta, jolla potilas sitoutuu 
noutamaan sopimuksen mukaiset lääkkeet vain yhdestä apteekista ja sitoutuu sii-
hen, että apteekki voi välittää hoitoa koskevaa tietoa häntä hoitavalle lääkärille ja 
tiedon apteekkisopimuksesta muille apteekeille.

Lääkkeen määräämisestä annetun asetuksen muutoksella (490/2008) on tar-
kennettu ehtoja varsinaisen huumausaineen määräämisestä lääkekäyttöön, tai jos 
siihen on erityiset hoidolliset perusteet, myös lääkelain pysyvien lupamääräyskäy-
tännön ulkopuolisten erityislupavalmisteiden määräämisestä lääkekäyttöön. Yksi 
erityislupavalmisteen määräämisen edellytyksistä on, ettei potilaan hoitoon ole 
käytettävissä muuta hoitoa tai että tällaisella hoidolla ei ole saavutettavissa toivot-
tua tulosta. Erityislupa voidaan myöntää potilaskohtaisesti ja korkeintaan vuodeksi 
kerrallaan. Asetusmuutoksen perusteella myös kannabispohjaista kipulääkettä voi 
näin määrätä kipuun tietyissä tapauksissa. Varsinaista myyntilupaa ei kannabispoh-
jaisilla lääkkeillä kuitenkaan ole.

Tartuntatautiasetuksessa (786/1986) edellytetään, että tartuntatautien vas-
tustamistyöstä vastaavan kunnallisen toimielimen tulee huolehtia tartuntatautien 
vastustamistyöstä mukaan lukien suonensisäisesti huumeita käyttävien terveys-
neuvonta ja tartuntatautien torjunnan edellyttämän tarpeen mukainen käyttöväli-
neiden vaihtaminen. Lisäksi yleisen rokotusohjelman osana asetuksella (421/2004) 
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suositellaan maksuttomia hepatiitti A- ja B-rokotuksia ruiskuhuumeiden käyttäjil-
le, heidän seksikumppaneilleen ja samassa taloudessa asuville henkilöille.

Vankeusrangaistus

Vankeuslaki (686/2005) säätelee huumausaineita koskevaa vankilavalvontaa, mut-
ta myös vankiloissa toteutettavaa ehkäisevää ja hoitavaa huumetyötä. Lain mukaan 
suljetulla osastolla vankeusvangille on varattava mahdollisuus asua osastolla (sopi-
musosasto), jolla vangit sitoutuvat päihteettömyyden valvontaan ja osastolla järjes-
tettävään toimintaan. Vanki, jolla on päihdeongelma, voidaan myös sijoittaa mää-
räajaksi vankilan ulkopuoliseen laitokseen, jossa hän osallistuu päihdehuoltoon tai 
hänen selviytymismahdollisuuksiaan parantavaan toimintaan eikä käytä päihteitä 
ja sitoutuu noudattamaan liikkumista koskevia ehtoja.

Yhdyskuntapalvelusta annettuun lakiin tehtiin muutos (641/2010) yhdyskun-
tapalveluun tuomitun velvollisuudesta olla käyttämättä huumausaineita yhdyskun-
tapalvelun täytäntöönpanon aikana. Epäiltäessä huumausaineen käyttöä tuomittu 
olisi velvollinen antamaan virtsa- tai sylkinäytteen, jolloin positiivinen näyte voi 
johtaa tilanteesta riippuen varoitukseen, ilmoitukseen syyttäjälle tai jopa yhdys-
kuntapalvelun keskeyttämiseen tai kieltämiseen. Muutos astuu voimaan 1.1.2011.

1.2 Huumausainepolitiikka

Huumausainepolitiikassa ei ole tapahtunut muutoksia viime vuosina. Yleisen hy-
vinvointipolitiikan ja sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen laaja-alainen kehit-
täminen jatkuu edelleen. 

Huumausainepolitiikan taustaa 

Ensimmäinen kansallinen huumausainestrategia valmistui Suomessa vuonna 1997. 
Strategian tavoitteena oli pysäyttää huumausaineiden käytön ja huumausainerikol-
lisuuden kasvu. Strategian pohjalta on tehty valtioneuvoston periaatepäätöksiä vuo-
sina 1998, 2000, 2004 (vuosille 2004–2007) ja 2007 (vuosille 2008–2011).

Ensimmäisen kansallisen huumausainekomitean työtä käsittelevän Tuukka 
Tammen (2007) väitöskirjan mukaan komiteassa oli vastakkain kaksi näkemystä 
huumeasioiden määrittelystä. Poliisiviranomaiset ajoivat huumeista vapaata yh-
teiskuntaa ja tiukempaa kontrollia. Sosiaali- ja terveyssektorin sekä oikeuspoliittis-
ten toimijoiden muodostama allianssi kannatti haittojen vähentämisen politiikkaa. 
Haittojen vähentämisen yleinen tavoite ei perustunut vain huoleen kansantervey-
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destä. Käsitteen ideologiset juuret johtavat 1960–70-luvuilta lähteneeseen4 ratio-
naalisen ja humaanin kriminaalipolitiikan traditioon, jonka mukaan kriminaali- ja 
sosiaalipolitiikka tähtää ensisijaisesti sosiaalisten haittojen minimointiin.

Tutkimuksen mukaan haittojen vähentäminen ei kuitenkaan ole uhannut huu-
meiden kieltolakipolitiikkaa, vaan on muodostunut sen osaksi. Haittojen vähen-
täminen toteutettuna ruiskujen ja neulojen vaihtopisteiden (huumeiden käyttä-
jien terveysneuvontapisteiden) perustamisena ja laajennettuna korvaushoitona 
on merkinnyt erikoistuneiden, lääketieteeseen pohjautuvien palvelujen syntyä ja 
lääkärikunnan lisääntynyttä panosta huumeongelmien hoidossa. Samanaikaisesti 
huumeiden käytön rikosoikeudellinen kontrolli on tehostunut. Haittojen vähen-
täminen ei näin ole merkinnyt siirtymää liberaalimpaan huumepolitiikkaan, eikä 
se ole heikentänyt perinteistä huumeiden totaalikieltoon perustuvaa politiikkaa. 
Sen sijaan haittojen vähentäminen yhdistyneenä rankaisevaan kieltolakipolitiik-
kaan muodostaa Suomessa vallalla olevan kahden raiteen huumepoliittisen para-
digman. (Tammi 2007.)

Huumausainepolitiikan kehityslinjat 2008–2011

Valtioneuvoston vuosille 2008–2011 laaditun periaatepäätöksen5 mukaan Suomen 
huumausainepolitiikka perustuu yleisiin yhteiskuntapoliittisiin toimiin, kansalli-
seen lainsäädäntöön ja kansainvälisiin sopimuksiin, joilla kaikilla ehkäistään huu-
mausaineiden kysyntää ja tarjontaa, vähennetään huumausaineiden aiheuttamia 
haittoja sekä pyritään saattamaan huumeongelmista kärsivät mahdollisimman var-
hain hoitoon sekä laittomaan toimintaan syyllistyneet rikosoikeudelliseen vastuu-
seen. Suomi noudattaa huumausainepolitiikassaan Yhdistyneiden Kansakuntien 
huumausaineiden vastaisia sopimuksia sekä Euroopan unionin huumausainestra-
tegiaa vuosille 2005–2012. (Valtioneuvosto 2007a.)

Valtioneuvoston periaatepäätöksellä valtioneuvosto jatkaa ja vahvistaa huu-
mausainepoliittista koordinaatiota ja hallinnonalojen välistä yhteistyötä hallitus-
kaudella 2008–2011. Päätöksen mukaan huumausaineiden vastaisen työn perus-

 4 Vuonna 2009 ilmestyi Mikko Ylikankaan teos, jossa käsitellään huumehistoriaa Suomessa vuosina 1800–
1950. Teoksen perusteella jo Suomessa 1920-luvulla keskusteltiin huumeongelmasta ja 1930-luvulla Suo-
mi oli yskänlääkkeenä käytetyn heroiinin kulutuksessa johtava länsimaa. Lisäksi jo kaksisataa vuotta sitten 
viranomaiset olivat huolissaan oopiumin mahdollisesta väärinkäytöstä, vaikka varsinaista huumausaine-
kontrollia ei tällöin vielä ollut. Kirjassa tarkastellaan ristiriitaa laillisen käytön ja väärinkäytön välillä se-
kä valtiovallan ja lehdistön suhtautumisen muutosta sekä huumausainekontrollin ja vieroitushoitojen ke-
hitystä. Historiallisesta perspektiivistä jokainen sukupolvi löytää oman huumeensa ja lähes aina ”uutta” 
huumetta on pidetty vaarattomana ja sitä on käytetty ensin myös vieroitushoidossa. (Ylikangas 2009.)

 5 Maaliskuussa 2007 virkaan astuneen Matti Vanhasen II hallituksen periaatepäätös huumausainepoliit-
tisesta yhteistyöstä vuosille 2008–2011 valmistui vuoden 2007 lopussa.(Valtioneuvosto 2007a). Uusi 
22.6.2010 aloittanut Mari Kiviniemen hallitus, jonka hallituskausi kestää vuoden 2011 huhtikuuhun asti, 
jatkaa Matti Vanhasten II hallituksen hallitusohjelman toteuttamista huumausainepolitiikan osalta.
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valmiudet ovat Suomessa hyvät. Tilannetta voidaan seurata luotettavasti ja siihen 
kyetään tarvittaessa puuttumaan tehokkaasti. Joka vuosi huumausainepoliittinen 
koordinaatioryhmä antaa kertomuksen valtioneuvostolle periaatepäätöksen toteu-
tumisesta ja kauden lopussa valtioneuvostolle laaditaan erikseen ohjelman loppu-
raportti mahdollisen uuden ohjelman suunnittelua varten. Päätös sisältää seuraa-
vat seitsemän toimenpideosiota: 

1. Ehkäisevä työ ja varhainen puuttuminen

Ehkäisevää päihdetyötä tehostetaan sosiaali- ja terveydenhuollossa, nuoriso-
työssä, kouluissa ja oppilaitoksissa. Turvataan ehkäisevän päihdetyön asema 
osana terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä kunta- ja palvelurakenneuudis-
tuksessa. Vakiinnutetaan varhainen puuttuminen osaksi kaikkien hyvinvointi-
palveluiden toimintaa. Päihdeasioiden koulutusta kaikkialla koulutusjärjestel-
mässä vahvistetaan. Tuetaan laadukasta huumausaineita koskevaa tiedotus- ja 
valistustoimintaa. Tarvittaessa tiedotusta kohdistetaan erityisille riskiryhmille.

2. Huumausainerikollisuuden torjunta

Lisätään kiinnijäämisriskiä Suomessa tehdyissä törkeissä ja levittämistyyppisis-
sä huumausainerikoksissa. Rikosvastuu toteutetaan saumattomalla kansainväli-
sellä yhteistyöllä tekijän koti- tai oleskeluvaltiossa. Suomen markkinoille tarkoi-
tetun huumausaineen maahantuontia torjutaan takavarikoimalla huumausaine 
pääsääntöisesti maan rajoilla. Vakiinnutetaan huumausaineiden ja huumausai-
neeksi luokiteltujen lääkeaineiden katutason levityksen valvonta osaksi poliisin 
perustoimintaa. Huumausainerikosten oheisrikollisuuden, erityisesti kätken-
tärikollisuuden, parituksen, kiristyksen ja rahanpesun paljastamista lisätään. 
Tehostetaan rikoksen tuottaman hyödyn jäljittämistä ja kattavaa poisottamista.

3.  Huumausaineriippuvuuden hoito ja huumeongelman haittojen  
vähentäminen

Jatketaan hoitopalveluiden kehittämistä ja hoidon tarjonnan lisäämistä, jotta 
kansalaiset saisivat yhdenvertaisesti tarvitsemansa palvelut. Tarjotaan huumei-
denkäyttäjille monipuolisesti riippuvuuden luonteeseen sopivia erilaisia hoito-
vaihtoehtoja. Lisätään sellaista hoitoa, terveysneuvontaa ja tukea, jolla vähenne-
tään huumeongelmiin liittyviä haittoja, kuten sairauksia, mielenterveysongelmia 
ja oheisrikollisuutta. Helpotetaan opioidiriippuvaisten hoitoon pääsyä ja mah-
dollistetaan hoitojen lisääminen vastaamaan nykyistä paremmin hoidon tarvet-
ta. Poliisin tarjoamaa hoitoonohjausta tehostetaan edelleen.
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4.  Päihdeongelmien hoidon tehostaminen rikosseuraamusten yhteydessä

Parannetaan vankeusrangaistuksen vaikuttavuutta suunnittelemalla ran-
gaistusaika ja vapautuminen yksilöllisesti, kuten uusi vankeuslaki edellyttää. 
Sijoittajayksikkötoimintaa kehitetään ja päihdekuntoutusta ja lähityötä vanki-
loissa lisätään. Valvotun koevapauden tukitoimia ja vapautuvien vankien jäl-
kihuoltoa kehitetään. Yhdyskuntaseuraamuksiin liittyvää päihdekuntoutusta 
tehostetaan sekä nuorisorangaistukseen tuomittujen kuntoutumismahdolli-
suuksia parannetaan.

5. EU:n huumausainepolitiikka ja kansainvälinen yhteistyö

Osallistutaan aktiivisesti Euroopan unionin yhteisen huumausainepolitiikan 
suunnitteluun ja toteutukseen. Osallistutaan kansainväliseen huumausaineiden 
vastaiseen yhteistyöhön Yhdistyneiden kansakuntien, Euroopan Neuvoston se-
kä Pohjoismaiden ministerineuvoston huumausainepoliittisilla foorumeilla. 
Tuetaan lähialue- ja kehitysyhteistyövaroin huumausaineiden vastaisia ja huu-
meisiin liittyvien haittojen vähentämiseen tähtääviä, Suomen tavoitteita tukevia 
kansainvälisiä kahden- ja monenkeskisiä hankkeita.

6. Huumausaineongelmaa koskeva tiedonkeruu ja tutkimus

Pitkäjännitteistä huumetilanteen tutkimusseurantaa jatketaan ja huolehditaan 
siitä, että huumepolitiikan vastuutahoilla on käytettävissään ajantasaiset tie-
dot huumausainetilanteesta. Tuotetaan tarvittavat kansalliset tiedot Euroopan 
unionin huumeseurantakeskuksen EMCDDA:n tilanneraportteihin ja YK:n tie-
donkeruujärjestelmiin. Edistetään huumeiden käyttöön, huumemarkkinoihin, 
huumeidenkäyttäjien hoitoon ja huumeongelmien torjuntakeinoihin liittyvää 
tutkimusta ja tutkijakoulutusta ja edistetään suomalaistutkijoiden kansainvälis-
tä yhteistyötä. Seurataan säännöllisesti kansalaisten huumausaineisiin, niiden 
käyttöön ja haittoihin liittyviä mielipiteitä.

7. Huumausainepolitiikan koordinaatio

Huumausainepolitiikan koordinaatiovastuu on sosiaali- ja terveysministeriöllä. 
Koordinaatiolla sovitetaan yhteen kansallisia huumausainepolitiikkaan liittyviä 
toimenpiteitä. Tässä tarkoituksessa jatketaan huumausainepoliittisen koordi-
naatioryhmän toimintaa hallituskaudella 2008–2011. Seurataan huumausaine-
tilanteen kehitystä ja raportoidaan siitä valtioneuvostolle säännöllisesti. Yhteen 
sovitetaan huumausainepoliittisen lainsäädännön ja viranomaistoimenpiteiden 
valmistelua ja toimeenpanoa. Kansallista huumausainepolitiikkaa yhteen sovi-
tetaan myös alkoholi- ja tupakkapolitiikkaan.
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Ohjelman osalta toteutettavan huumausainepolitiikan vaikuttavuutta seurataan 
muun muassa seuraavilla mittareilla: huumausaineiden käytön laajuus ikäryhmit-
täin, huumausaineiden ongelmakäyttäjien määrä, sairaalahoitojaksot, huumausai-
nekuolemat, huumausaineiden käyttöön liittyvät tartuntatautitapaukset, huumaus-
ainerikokset, huumausainetakavarikot ja poliisin suorittamien hoitoonohjauksien 
määrä.

Huumausaineiden vastaisessa työssä otetaan lisäksi huomioon hallituksen 
(myös aiempien hallitusten voimassa olevissa) eri ohjelmissa sovittavat toimenpi-
teet sekä muun muassa sisäisen turvallisuuden ohjelmassa määritellyt keinot.

Huumausainepolitiikan seuranta

Huumausainepoliittinen koordinaatioryhmä seuraa Suomessa huumausaine-
tilannetta ja valvoo poikkihallinnollisen huumeohjelman toteutusta. Sen kes-
keinen tehtävä on sovittaa yhteen eri hallinnonalojen toimenpiteitä. Ryhmässä 
ovat edustettuina sosiaali- ja terveysministeriö, sisäasiainministeriö, oikeusmi-
nisteriö, opetusministeriö, ulkoministeriö, Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos, 
Valtakunnansyyttäjänvirasto, Tullihallitus sekä Opetushallitus.

Vuosia 2008–2011 koskevan huumepoliittisen periaatepäätöksen toteutumis-
ta seurataan koordinaatioryhmän laatiman hallinnollisen kertomuksella valtio-
neuvostolle. Vuoden 2008 osalta kertomuksessa (STM 2009d) korostettiin päih-
detyön koulutuksen kehittämishakkeisiin saatua lisärahoitusta, poikkitieteellisen 
arviointitutkimuksen myönteisiä tuloksia Suomessa toteutetun ruiskuhuumeiden 
terveysneuvontapisteverkoston luomisen vaikutuksista tartuntatautien, erityisesti 
hiv:n leviämisen estämiseksi, vankeinhoidon aktiviteettejä yksilöllisten rangaistus-
ajan kuntoutussuunnitelmien toteuttamiseksi, poliisin ja tullin yhteistyösopimuk-
sia niin Venäjän kuin Uzbekistanin, Valko-Venäjän ja Azerbaidzhanin6 kanssa sekä 
muuta Suomen aktiivista toimintaa kansainvälisissä huumeorganisaatioissa (esi-
merkiksi YK:ssa), huumausainelainsäädännön uudistusprosessin loppuun saatta-
mista ja huumetutkimuksen resurssien lisäämistä. Vuoden 2009 osalta raportointi 
siirrettiin myöhemmin toteutettavaksi. (Rönkä ym. 2009.)

 6 Azerbaidzhanin sopimus on luonnosvaiheessa. Valko-Venäjän sopimus ei ole tullut vielä voimaan, Suomi 
on hyväksynyt omalta osaltaan 29.10.2010. Venäjä (SopS 95/1994) ja Uzbekistanin (SopS 46/2009) sopi-
mukset ovat voimassa.
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Huumausainepolitiikan rikosoikeudellinen arviointi 

Vuonna 2008 hyväksytty Aarne Kinnusen väitöskirjatutkimus7 arvioi, että sosiaali- 
ja terveyspoliittisista painotuksista huolimatta suomalaisen huumepolitiikan voi-
makas elementti on edelleen rikosoikeusjärjestelmän hyödyntäminen. Tutkimuksen 
mukaan suomalainen yhteiskunta samanaikaisesti sekä työntää huumeiden käyttä-
jiä ulos yhteiskunnasta (exclusion) että yrittää integroida heitä keskuuteensa (in-
clusion). Huumeongelman käsittelyn erityisasema näkyi tutkimuksen aikana muun 
muassa huumehoitojärjestelmän hitaassa reagointikyvyssä muuttuneeseen tilantee-
seen. (Kinnunen 2008.)

Huumausainekontrolli on valikoivaa ja tuottaa repressiivisiä käytäntöjä. 
Suomessa huumerikoksista tuomittujen arvioitiin joutuneen ankarien rangaistus-
ten kohteiksi verrattuna muista rikoksista tuomittuihin. Huumeiden käytön krimi-
nalisointi ja sakotuskäytännön kiristyminen osoittavat, että huumeiden käyttöön 
suhtaudutaan moralistisemmin ja kielteisemmin kuin muiden päihteiden käyttöön 
tai muuhun henkilökohtaiseen riskikäyttäytymiseen. Lisäksi rikoskontrolli kohdis-
tuu huonossa sosioekonomisessa asemassa oleviin henkilöihin. (Kinnunen 2008.)

Samantapaiseen johtopäätökseen tuli Heini Kainulainen väitöskirjassaan 
(2009a). Hänen mukaansa viime vuosina rikosoikeudellisessa seuraamusjärjestel-
mässä8 on kiinnitetty enenevästi huomiota rikoksentekijään, mikä ilmenee erityi-
sesti päihdeongelmaisten rikoksentekijöiden kohdalla. Esimerkiksi toimenpiteistä 
luopuminen on aina pysytellyt hyvin harvinaisena seuraamuksena, vaikka sille olisi 
erityistä tarvetta huumausainerikoksissa. Poliisi on perinteisesti ollut varsin haluton 
soveltamaan tätä säännöstä, sillä se on pitänyt tärkeänä huumeiden käyttäjien toi-
mintaan puuttumista. Myös syyttäjä oli pitkään tällä linjalla. (Kainulainen 2009a.)

 7 Tutkimus käsittelee huumemarkkinoiden ja -rikollisuuden kehitystä 1990-luvun puolivälin jälkeen, huu-
mausainerikoksiin syyllistyneiden rikosuraa ja sosioekonomista asemaa sekä huumausainerikosongelman 
ratkaisupyrkimyksiä viranomaiskontrollin keinoin. Tutkimus perustuu tilastollisiin aineistoihin, poliisin-
työn havainnointiin, viranomaisten ja huumemarkkinoilla toimivien haastatteluihin sekä viranomaisdo-
kumentteihin. Tutkimuksen mukaan aikaa 1990-luvun puolivälin jälkeen on leimannut sekä huumeiden 
käytön yleistyminen ja huumeongelmien vakavoituminen että huumekontrollin tiivistyminen. Tänä ai-
kana huumeongelmien ehkäisy nousi viranomaistoiminnan keskiöön ja resursseja huumeiden vastaiseen 
toimintaan lisättiin. Rikosoikeudellista kontrollia vahvistettiin ja huumetorjunta nousi poliisin ja tullin 
toimintastrategioiden kärkikohteiksi. Huumerikollisuuden ehkäisy ja paljastaminen otettiin osaksi polii-
sin valvontatoimintaa koko maassa. Tämä näkyi selvänä rikostilastojen kasvuna. (Kinnunen 2008.)

 8 Vuonna 2001 voimaan tulleessa huumausaineen käyttörikosuudistuksessa poliisi sai mahdollisuuden sa-
kottaa huumeiden käyttäjiä rangaistusmääräysmenettelyssä, ja samalla korostettiin rangaistukselle vaih-
toehtoisten seuraamusten käyttämistä. Alaikäiset on sakottamisen sijasta puhuteltava ja hoidon tarpeessa 
olevat ongelmakäyttäjät on ohjattava hoitoon. Käytännössä huumausaineen käyttörikosuudistus 2000-lu-
vun alussa johti kuitenkin huumeiden käyttäjien sakottamisen voimakkaaseen lisääntymiseen rangais-
tusmääräysmenettelyssä. Koska jälkimmäisessä tapauksessa syyttämättä jättämiselle on vähemmän edel-
lytyksiä, käytäntö johti myös syyttämättäjättämisen vähenemiseen sekä välillisesti seuraamuskäytännön 
uudelleen kiristymiseen. Huumausaineen käyttörikosuudistuksessa tavoiteltu huumeiden ongelmakäyt-
täjien hoitoon hakeutumisen tehostaminen ei käytännössä ole onnistunut, sillä toimenpiteistä luopumi-
nen hoitoon hakeutuneista on edelleen hyvin harvinaista. (Kainulainen 2009a.) Ks. myös alaluku 9.3 Ri-
kollisuus, vaihtoehtoiset seuraamukset.
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Kinnusen mukaan huumeongelman käsittely on osaltaan vaikuttanut koko kri-
minaalipoliittisen ajattelun ankaroitumiseen. Huumeongelmaa on käytetty perus-
teluna muun muassa poliisin pakkokeinojen laajentamiselle ja epätavanomaisten 
tutkintakeinojen käyttöönotolle. Samalla huumeiden käyttäjiin on kohdistettu uu-
sia hallinnollisia sääntelykeinoja, kuten huumetestien käyttöönotto työelämässä, 
rikosrekisterimerkintöjen tarkistus tiettyjen työpaikkojen hakumenettelyssä ja ajo-
oikeuden menetysuhka tapauksissa, joissa lääkäri on todennut päihderiippuvuu-
den. (Kinnunen 2008.)

Suomalaisessa kriminaalipoliittisessa ajattelussa on perinteisesti pidetty tärkeä-
nä asettaa inhimillisesti tärkeitä ja sosiaalisesti oikeudenmukaisia arvoja etusijalle 
ja vahvistaa rikoksia ehkäiseviä toimia. Rangaistuksen rooli on nähty toissijaisena. 
Huumepolitiikassa rikosoikeus on kuitenkin säilynyt keskeisenä siitä huolimatta, 
että haittojen vähentämisen politiikka on saanut jalansijaa ja hyvinvointiyhteis-
kunta on kyennyt tuottamaan kasvavan määrän hoitopalveluja ongelmakäyttäjil-
le. (Kinnunen 2008.)

Hyvinvointia ja sosiaali- ja terveydenhuoltoa kehittävät 
ohjelmat 

Kunta- ja palvelurakenneuudistusta ohjaa Paras-hanke, jota koskeva lainsää-
däntö tuli voimaan 23.2.2007. Puitelaki (169/2007) velvoittaa kunnat järjestämään 
keskeiset sosiaali- ja terveyspalvelut yhdenvertaisesti kaikille suomalaisille. Tavoite 
arvioidaan saavutettavan, kun kuntarakennetta ja rahoituspohjaa vahvistetaan, 
kuntien yhteistyötä tiivistetään ja palveluverkon kattavuus varmistetaan. 

Yhden keskeisen palvelukokonaisuuden Paras-hankkeessa muodostavat päih-
de- ja mielenterveyspalvelut. THL kartoitti Paras-hankkeen toteutumista kuntien 
sosiaali- ja terveyspalvelujen osalta vuonna 2009 (Kokko ym. 2009). Vastausten 
mukaan9 väestöstä noin 15 % asuu sellaisissa kunnissa, joissa oman kunnan alu-
eelta ei saa päihdehuollon avopalveluita. Päihdehuollon vastaanottopalveluja saa 
58 %:ssa kunnista oman kunnan alueelta ja katkaisuhoitoa on tarjolla oman kunnan 
alueella sijaitsevasta hoitopaikasta alle puolessa maan kunnista. Päihdehuollon lai-
toskuntoutus on jo yleisesti (65 %) laajan väestöpohjan palvelua. Mielenterveys- ja 

 9 Hakkeeseen liittyvää puitelakia sovelletaan lähes kaikissa Manner-Suomen kunnissa. Kaiken kaikkiaan 
puitelain piiriin kuului 329 kuntaa vuonna 2007. Ahvenanmaalla toimitaan erillislainsäädännön pohjal-
ta. Kuntien sosiaali- ja terveyspalveluja koskevassa kyselyssä pyrittiin tavoittamaan tilanne kunta- ja pal-
velurakenneuudistuksen vaiheessa 2009 ja myös kuntien suunniteltu eteneminen puitelain jälkeen 2013). 
Kyselyyn vastanneet edustivat yleishallintoa (kunnan- ja kaupunginjohtajat), toimialajohtoa ja kuntayh-
tymäjohtoa. Kaikkia kuntia tarkasteltaessa suurin vastaajaryhmä (57 %) olivat toimialajohtajat. Toisek-
si suurin ryhmä oli kunnan- / kaupunginjohtajat (20 %) ja kolmanneksi suurin hallintojohtajat (12 %). 
Kuntakokoluokittain vastaajat jakautuivat siten että pienissä, alle 3 000 asukkaan kunnissa kunnanjohtaja 
oli yleisin vastaajaryhmä (43 %), toimialajohtajien ollessa lähes yhtä yleinen vastaajaryhmä (40 %). Kun-
nanjohtajien määrä vastanneiden joukossa vähenee kuntakoon kasvaessa.
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päihdepalveluita on keskitetty seudullisesti tai alueellisesti erityisesti pienissä kun-
nissa. (Kokko ym. 2009.)

Arvioitaessa vuoden 2013 kehitystä suurin ero nykytilanteen ja mahdollisena pi-
detyn välillä tuli esille juuri mielenterveys- ja päihdepalveluissa. Esimerkiksi päih-
dehuollon vastaanottopalveluita tarjoaisi vastausten perusteella tulevaisuudessa 
vain 40 % kunnista. Päihdehuollon katkaisuhoidon ja asumispalveluiden nykyistä 
laajempaa seudulliseksi palveluiksi keskittämistä pidettiin yleisesti hyväksyttävänä. 
Kehitystarpeesta huolimatta päihdehuollon avopalveluiden, mielenterveyspalvelui-
den, asumispalveluiden ja kriisipalveluiden kohdalla 65–75 % vastanneista arvioi, 
että muutosta ei ollut tapahtunut viimeisen vuoden aikana – ja runsas puolet arvioi 
myös, että muutosta ei tapahdu myöskään tulevaisuudessa. (Kokko ym. 2009.)

Päihde- ja mielenterveyspalvelut nimettiin eri sosiaali- ja terveydenhuollon pal-
velukokonaisuuksista usein myös huonoiten toimivaksi palvelujärjestelmän osak-
si, erityisesti järjestelmänkokonaisuuden, palveluiden koordinoimattomuuden ja 
monimutkaisuuden vuoksi. Usein päihdepalvelut hoidetaan kunnan toimintana ja 
mielenterveyspalvelut toisaalla, erikoissairaanhoidossa. Niissä osissa maata, joissa 
1990-luvulla mielenterveystoimistopalvelut siirtyivät sairaanhoitopiireiltä terveys-
keskuksille, mielenterveys- ja päihdepalvelut kehittyivät kunnallisina palveluina. 
Näissä kunnissa on syntynyt yhdistettyjä psykososiaalisten palveluiden tai mielen-
terveys- ja päihdepalveluiden yksiköitä. Noin puolet kunnista ilmoitti niillä olevan 
tällaisia yhdistettyjä palveluyksiköitä. Sen sijaan päihdehuollon kuntoutus tai lai-
toskuntoutus, asumispalvelut ja katkaisuhoito olivat palveluita, joita kunnat ilmoit-
tivat hankkivansa erityispalveluina yksityiseltä sektorilta.

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisessa (Kaste) kehittämisohjelmassa 
(STM 2008a) esiin nostetaan kehittämistarpeet koskien perusterveydenhuoltoa, so-
siaalityötä, ensihoitoa sekä mielenterveys- ja päihdetyötä. Ohjelman tavoitteena on, 
että ihmisten osallisuus lisääntyy ja syrjäytyminen vähenee, ihmisten hyvinvointi 
ja terveys lisääntyvät ja terveyserot vähenevät ja palvelujen laatu, vaikuttavuus sekä 
saatavuus paranevat samalla kun alueelliset erot vähenevät.

Kaste-ohjelman toimeenpano-ohjelmassa (STM 2009c) päihteiden käyttöön 
liittyvät tavoitteet kohdistuvat kuntien informaatio-ohjaukseen ja asiantuntija-
apuun, eli päihdetilanteen seurantaindikaattorien ylläpitoon ja materiaalin tuotta-
miseen sekä päihdealan strategiatyön ja hyvien toimintakäytäntöjen kehittämiseen. 
Erityisesti Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen koordinointivastuulla on ehkäise-
vän päihdetyön seudullisten rakenteiden vahvistaminen aluekehittäjäverkostojen ja 
tukiaineistoon liittyvän koulutuksen avulla sekä vertaistietojärjestelmien luominen 
toimintakäytäntöjen tuloksellisuuden seuraamiseksi. Tärkeässä asemassa ovat täl-
löin sekä tehdyt palvelujen laatusuositukset että asiakasnäkökulman esiin nostavan 
asiakaspalautteen keruu. Lisäksi päihdeongelmaisten osalta varhaisen puuttumisen 
hyvien käytäntöjen levittäminen kuuluu Kaste-ohjelman tavoitteisiin erityisesti las-
ten ja nuorten osalta. Myös palvelujen integroimista yhtenäiseksi kokonaisuudek-
si painotetaan ohjelmassa.
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Vuonna 2010 ohjelman toteutumisesta valmistui ensimmäinen väliraportti 
(STM 2010a), jossa korostettiin, että Kaste-ohjelma pureutuu lähtökohdiltaan kes-
keisiin sosiaali- ja terveyssektorin kehittämistarpeisiin. Yhteydet Paras-hankkeen 
linjauksiin ovat olleet tiiviit, mutta käytännön toteutuksen osalta yhteistyötä eri hal-
linnonalan ohjelmien kanssa tulisi tiivistää. Eri kuntatyyppien erilaisten tarpeiden 
huomiointi vaatii lisähuomiota ohjelman arvioinnissa ja todennäköisesti myös itse 
Kaste-ohjelmassa. Väliraportin mukaan toimeenpanon tuen kannalta olisi tärkeää 
kohdistaa lisäresursseja hankkeiden hallinnoinnin ja vertaisoppimisen tukemiseen, 
sekä seurannan ja itsearvioinnin vahvistamiseen. Vuonna 2010 kunnille myönnettä-
vää Kaste-rahaa on tarkoitus kohdentaa erityisesti päihde- ja mielenterveystyöhön.

Terveyden edistämisen politiikkaohjelman (Valtioneuvosto 2007b) mukaan 
sosiaali- ja terveysministeriö valmistelee esityksen raskaana olevien päihdeongel-
maisten naisten kattavan hoidon järjestämiseksi. Sosiaali- ja terveysministeriö val-
mistelee myös kansallisen mielenterveys- ja päihdesuunnitelman, jossa luodaan lin-
jaukset sekä toimintamallit mielenterveys- ja päihdepalveluiden järjestämiseksi. 

Terveyden edistämisen politiikkaohjelman tuloksena vuonna 2009 valmistui 
kaksi sosiaali- ja terveysministeriön asettaman työryhmän mietintöä, mielenter-
veys- ja päihdetyöstä sekä raskaana olevien päihdeongelmaisten naisten hoidon ke-
hittämisestä (ks. seuraavat). 

Mielenterveys- ja päihdetyön kehittämistä pohtineen Mieli 2009 -työryhmän 
mietinnössä (STM 2009a) korostettiin ennaltaehkäisyä ja varhaista puuttumista se-
kä painopisteen siirtämistä palveluissa perus- ja avopalveluihin. Työryhmän mu-
kaan mielenterveys- ja päihdeongelmaisten on saatava palveluja joustavasti yhden 
oven kautta ja yhdenvertaisesti muiden kanssa. Tämä kuitenkin edellyttää palve-
lurakenteessa muutoksia, ja niiden tekeminen on mielekästä osana käynnissä ole-
vaa laajempaa Paras-hanketta. Mahdollisten toimintauudistusten toteuttamiseksi 
THL julkaisi lisäksi oppaan mielenterveys- ja päihdetyön strategiseksi suunnitte-
luksi kunnissa tai aluetasolla (Laitila ym. 2009). Mieli-työryhmä esittää myös, että 
mielenterveyslain, päihdehuoltolain ja raittiustyönlain sisällöt päivitetään ja niiden 
yhdistämisen mahdollisuus arvioidaan.

Mieli-työryhmän mukaan palvelurakennetta on kehitettävä lisäämällä perus-
palveluissa tehtävää mielenterveys- ja päihdetyötä sekä perustamalla yhdistettyjä 
mielenterveyshäiriöiden ja päihdehoidon avoyksiköitä. Kuntien tulisi lisätä ja mo-
nipuolistaa päivystäviä, liikkuvia ja konsultaatiopalveluja mielenterveys- ja päih-
deongelmista kärsiville, minkä seurauksena laitospaikkojen tarve vähenee. Lisäksi 
ehdotetaan, että mielenterveys- ja päihdeongelmia itse kokeneita otetaan mukaan 
palveluiden suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin. Koska mielenterveys- ja 
päihdeongelmia esiintyy yhä enemmän samanaikaisesti, myös erikoistason psy-
kiatriset ja päihdehuollon avoyksiköt ehdotetaan yhdistettäviksi. Psykiatrinen sai-
raalahoito ehdotetaan siirrettäväksi pääsääntöisesti yleissairaaloiden yhteyteen. 
Palvelujen kehittäminen edellyttää suurempaa resursointia, joka on suunnattava 
erityisesti perus- ja avopalveluihin mielenterveys- ja päihdeongelmien ehkäisyn, 
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varhaisen tuen sekä hoidon tehostamiseksi. Ehkäisevän mielenterveys- ja päihde-
työn asema palveluissa on varmistettava nimeämällä vähintään yksi kokopäiväinen 
työntekijä koordinoimaan työtä laajan väestöpohjan mukaiselle alueelle.

Mielenterveys- ja päihdesuunnitelman toimeenpanosta vastaavat STM ja THL. 
THL julkaisi vuonna 2010 kansallista mielenterveys- ja päihdesuunnitelmaa, sen 
vastaanottoa10 sekä siihen liittyvää toimeenpanosuunnitelmaa koskevan raportin 
(Partanen ym. 2010). Raportin mukaan 2000-luvulla ehkäisevä mielenterveys- ja 
päihdetyö on saanut suuremman painoarvon, mutta silti taloudellinen lama ja kus-
tannussäästöt ovat tehneet hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä lyhytjänteistä. 
Srategisen työskentelyn tasolla mielenterveyden edistäminen ja ehkäisevä päihde-
työ on silti usein jo sisällytetty laajempiin hyvinvointistrategioihin. Mielenterveys- 
ja päihdepalveluiden järjestämistä Suomessa on pyritty hallitsemaan suhteellisen 
väljällä lainsäädännöllä ja toimijoita on paljon yksittäisistä pienistä kunnista laa-
joihin kuntayhtymiin ja yksityisiin palveluntuottajiin. Mielenterveyspalvelut sijoit-
tuvat suurelta osin terveydenhuollon vastuulle ja päihdepalvelut sosiaalihuollon 
vastuulle. Eri toimijoiden välille on muodostunut rajapintoja, joiden ylittämiseen 
muodostuneet rajat ovat merkinneet mielenterveyspalveluissa lähetekäytäntöjä ja 
päihdepalveluissa maksusitoumuskäytäntöjä sekä jonoja tai palvelujärjestelmien 
väliin putoamista palveluista tai järjestelmästä toiseen siirryttäessä.

Ohjelman toteutus on jaettu neljään painopistealueeseen. (1) Asiakkaan ase-
man parantamisen kärkihankkeet muodostuvat kokemusasiantuntijoiden ja ver-
taistoimijoiden roolin vahvistamisesta sekä psykiatrisen sairaalahoidon potilas- 
ja asiakasturvallisuutta kehittämisestä vähentäen tahdosta riippumattomia toimia 
psykiatrisissa sairaaloissa. (2) Ehkäisevään työhön liittyviä kärkihankkeita ovat 
strategiatyö sekä mielenterveys- ja päihdeongelmien taakan siirtymisen estäminen 
sukupolvelta toiselle. (3) Palvelujärjestelmän osalta kärkeen on nostettu matala-
kynnyksisten, mielenterveys- ja päihdeosaamisen sisältävien peruspalveluiden ke-
hittämisen tuki sekä samanaikaisesti palvelujärjestelmän kehityksen seuraaminen 
tutkimuksen ja rekisteritoiminnan avulla. (4) Ohjauskeinoissa panostetaan mielen-
terveys- ja päihdesuunnitelman verkkosivujen kehittämiseen sekä ehkäisevän mie-
lenterveys- ja päihdetyön valtakunnallisen, alueellisen ja paikallisen koordinaation 
kehittymisen vahvistamista.

Erityisesti terveydenhuoltolain ja sosiaalihuoltolainsäädännön uudistus ja tah-
dosta riippumatonta hoitoa koskevan lainsäädännön kehittäminen ovat keskei-
siä mielenterveys- ja päihdetyöhön vaikuttavia lainsäädäntöhankkeita. Lisäksi 
Kaste-ohjelmalla on keskeinen asema mielenterveys- ja päihdetyön kehittymises-

10 Avoimessa Internet- kyselyssä kuntien sosiaali- ja terveydenhuollolle, järjestökentälle, oppilaitoksille jne. 
tärkeäksi nähtiin erityisesti avo- ja peruspalveluiden kehittäminen, samoin asiakkaan aseman vahvistami-
nen. Kritiikkiä tuli erityisesti sosiaalityön vähäisestä näkymisestä suunnitelmassa. Lisäksi vastauksissa nä-
kyi huolestuneisuutta siitä, nouseeko päihdeongelmaisten hoitoon pääsyn kynnys nykytilaan verrattuna. 
Eniten epävarmuutta liittyi esitykseen psykiatrisen sairaalahoidon siirtämiseen yleissairaaloiden yhtey-
teen.
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sä. Kehittämistyön kenttä ulottuu julkisen palvelujärjestelmän lisäksi vahvasti myös 
kolmannelle sektorille. Sosiaali- ja terveyssektorin lisäksi yhteistyössä mukana ovat 
myös tahot, kuten opetus-, kulttuuri- ja muu vapaa-ajantoiminta, elinkeinoelämä 
sekä asuin- ja elinympäristöjen rakentamisesta vastaavat tahot.

Raskaana olevien päihdeongelmaisten naisten hoidon varmistamista 
pohtineen työryhmän mietinnössä (STM 2009b) esitetään, että raskaana oleville 
naisille on säädettävä subjektiivinen oikeus päästä välittömästi päihdehoidon tar-
peen arviointiin sekä sen edellyttämään päihdehoitoon. Päihteet on otettava pu-
heeksi mahdollisimman varhain kaikkien äitiysneuvoloiden asiakkaiden kanssa, ja 
myös puolison alkoholin käyttö on kartoitettava. Terveydenhuollon, sosiaalipalve-
lutoimiston, sosiaalipäivystyksen ja poliisin on rohkaistava raskaana olevia päih-
teiden käyttäjiä hakeutumaan äitiysneuvolaan, jotta he saisivat äitiysavustuksen ja 
varmistaisivat lapsen terveyden. Vapaaehtoiseen hoitoon hakeutumisen on oltava 
helppoa ja myös asianmukaisia päihdepalveluita oltava tarjolla. Erityisosaaminen 
on keskitettävä yliopistollisiin sairaaloihin tai keskussairaaloihin, mutta osa seuran-
nasta voidaan toteuttaa myös äitiysneuvolassa.

Työryhmän mukaan Suomessa pitäisi selvittää mahdollisuus valmistella vapaa-
ehtoista tahdosta riippumatonta hoitoa koskevat säännökset Tanskan ja Norjan 
mallin mukaan. Raskaana oleva nainen voisi itse sitoutua hoitopaikkaan allekir-
joittamalla hoitosopimuksen, joka on voimassa sovitun ajan, vaikka henkilö muut-
taisi mielensä halustaan pysyä hoidossa. Työryhmä ehdottaa lakimuutosta, jonka 
mukaan mahdollistettaisiin tahdosta riippumaton hoito myös syntyvän lapsen ter-
veysvaaran perusteella. Laki mahdollistaa nyt hoitoon määräämisen terveysvaa-
ran perusteella viideksi vuorokaudeksi. Työryhmän näkemyksen mukaan tahdosta 
riippumatonta tätä hoitojaksoa tulisi pidentää 30 päivään ja mahdollistaa hoidon 
jatkaminen myös raskauden loppuun asti.

Lakiesitys päihdeäitien määräämisestä tahdonvastaiseen hoitoon on tarkoitus 
viedä valmistelun jälkeen eduskunnassa perustuslakivaliokunnan käsittelyyn, sillä 
päihdeäitien pakkohoitoon määrääminen on perusoikeuksien kannalta ongelmal-
lista. Pakkohoidolla loukataan äidin itsemääräämisoikeutta, jolla on perusoikeuden 
luonne. Toisaalta pakkohoidolla suojattavalla sikiöllä ei ole ollenkaan perusoikeus-
suojaa, sillä ihmisen perusoikeudet alkavat vasta tämän syntymästä. Esitys on osa 
sosiaali- ja terveysministeriön valmistelevaa lakipakettia, johon kuuluvat myös mui-
den henkilöryhmien sosiaali- ja terveysalalla tarvitseman tahdonvastaisen hoidon 
sääntely. Lakiesitys on tarkoitus saada valmiiksi vuoden 2010 loppuun mennessä.

Kansallisten terveyserojen kaventamisen toimintaohjelmassa 2008–2011 
(STM 2008c) määritellään käytännön toimintalinjat sosioekonomisten terveysero-
jen vähentämiselle. Ohjelma kytkeytyy tiiviisti Terveyden edistämisen politiikka-
ohjelmaan, mutta se on katsottu tarpeelliseksi, koska terveyserot ovat osoittautu-
neet vaikeaksi terveys- ja yhteiskuntapoliittiseksi ongelmaksi. Ohjelmassa pyritään 
kiinnittämään huomiota myös joihinkin erityisryhmiin, kuten päihde- ja mielen-
terveysongelmista kärsiviin perheisiin. Näiden asemaa halutaan parantaa muun 
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muassa edellyttämällä, että kunnat sisällyttävät ehkäisevän päihdetyön osaksi ter-
veyden ja hyvinvoinnin edistämisen rakenteita ja sovittavat päihdehuollon palvelut 
muiden sosiaali- ja terveyspalvelujen kanssa saumattomasti yhteen sopiviksi.

Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelmassa (Valtio-
neuvosto 2007c) tavoitteena on lapsiperheitä tukeva palvelujärjestelmä, joka luo 
lapsille ja nuorille hyvinvointia edistävän saumattoman verkoston, joka on samalla 
ennaltaehkäisevästi hyvinvoinnin uhkia poistava ja tehokkaasti ongelmiin tarttuva. 
Yhtenä painopisteenä ovat lapsille ja nuorille suunnatut tukipalvelut – etenkin kun 
perheessä esiintyy väkivaltaa, mielenterveys- tai päihdeongelmia.

Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelman osana valmistui 
työryhmäesitys (OPM 2009), jonka mukaan syrjäytymisen ehkäisemiseksi nuori-
solakiin tulisi lisätä säännökset paikallisten viranomaisten monialaisesta yh-
teistyöverkostosta sekä etsivästä nuorisotyöstä ja siihen liittyvästä tietojen luo-
vuttamisesta. Eduskunta on hyväksynyt asianomaisen nuorisolain muutoksen ja se 
tulee voimaan 1.1.2011. Etsivän nuorisotyön tarkoituksena olisi tavoittaa esimer-
kiksi päihdeongelman vuoksi tuen tarpeessa oleva nuori ja auttaa hänet sellaisten 
palvelujen ja muun tuen piiriin, joilla edistetään hänen kasvuaan ja itsenäistymis-
tään sekä pääsyään koulutukseen ja työmarkkinoille. Lakiin on lisätty säädös nuo-
ren yksilöinti- ja yhteystietojen luovuttamisesta etsivää nuorisotyötä varten nuoren 
tavoittamiseksi. Tietojen luovuttaminen nuoren auttamiseksi edellyttäisi pääsään-
töisesti nuoren suostumusta.

Nuorisopolitiikan kehittämisohjelma laaditaan nuorisolain (72/2006) mukaan 
joka neljäs vuosi. Ensimmäisessä lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelmassa 
vuosille 2007–2011 (OPM 2007) todetaan, että mielenterveys- ja päihdeongelmien 
siirtyminen sukupolvelta toiselle on yksi vahvimmista syrjäytymisen poluista. 
Ohjelma korostaa, että lastensuojelun, päihdehuollon ja mielenterveyspalveluiden 
yhteistyötä tulee kehittää tavoitteena pystyä ottamaan huomioon aikuispalveluja 
tarvitsevien vanhempien lasten suojelun ja kuntoutuksen tarpeet. Myös rikosoikeu-
dessa nuorisorangaistukseen voitaisiin sisällyttää mielenterveys- tai päihdehoitoa. 

Sisäisen turvallisuuden ohjelmassa (Valtioneuvosto 2008) korostetaan, et-
tä syrjäytyminen liittyy usein pitkäaikaisten toimeentulo-ongelmien lisäksi päih-
teiden käyttöön ja mielenterveysongelmiin. Kierteen katkaisu edellyttää usean eri 
toimijan yhtäaikaisia toimia ja varhaista puuttumista. Koska lisäksi päihteet (var-
sinkin alkoholi) ja väkivalta liittyvät Suomessa usein yhteen, ohjelmassa esitetään 
lapsiin ja nuoriin kohdistuvan väkivallan vähentämiseksi olemassa olevien uhrin 
tukipalvelujen vahvistamista. Ohjelmassa painotetaan myös kansallista ja kansain-
välistä viranomaisyhteistyötä järjestäytyneen rikollisuuden torjunnassa ja sektori-
kohtaista yhteistyötä elinkeinoelämän kanssa.

Sisäisen turvallisuuden ohjelman toimeenpanon ensimmäisessä väliraportissa 
(SM 2009) todettiin, että alkoholi- ja muussa päihdevalistuksessa on nostettu esiin 
päihteiden käyttöön liittyviä tapaturmariskejä ja laadittu selvitys siitä, miten tä-
mä näkökulma on otettu huomioon päihdevalistuksen aineistossa. Ohjelman vuo-
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den 2009 toimeenpanon väliarvioinnissa (SM 2010) korostuivat taloudellisen las-
kukauden paineet ja niiden seurauksena syrjäytymisen riskin lisääntyminen, joka 
luo haasteen sisäiseen turvallisuuteen ja sisäisen turvallisuuden ohjelmassa asetet-
tujen tavoitteiden toteuttamiseen. Syrjäytyminen voi olla taloudellista tai sosiaalis-
ta ja siihen liittyy terveydellisiä ongelmia, työmarkkinoilta ja koulutuksesta syrjäy-
tymistä. Huumausainekaupan ja syrjäytymisen välinen yhteys syntyy esimerkiksi, 
kun rekrytoituminen rikollisuuteen tapahtuu huumeiden ongelmakäytön vuoksi.

Huumausainekontrollia kehittävät hankkeet

Huumausaine- ja järjestäytyneen rikollisuuden torjunnan tehostamista 
selvittänyt työryhmä (SM 2007) korosti, että kiireellisimpänä toimenpiteenä tuli-
si toteuttaa vakavaa ja järjestäytynyttä rikollisuutta koskevan tiedon keruu ja tallet-
taminen poliisin valtakunnallisiin tietojärjestelmiin. Kiireellisesti tulisi huolehtia 
myös siitä, että järjestäytynyttä rikollisuutta torjutaan ensisijaisesti vakavan rikolli-
suuden kohdetorjuntamenettelyn avulla. Vastaavasti tulisi huolehtia siitä, että jär-
jestäytyneen rikollisuuden torjunta suunnitellaan ja toteutetaan koordinoidusti.

Opiskeluoikeuden peruuttamista ja päihdetestausta sosiaali- ja terveyden-
huollon palvelujen turvallisuutta edistävinä tekijöinä tarkasteleva opetusministe-
riön työryhmä on valmistellut muutoksia yliopistoja, ammattikorkeakouluja, am-
matillista koulutusta ja ammatillista aikuiskoulutusta koskevaan lainsäädäntöä. 
Työryhmä ehdottaa loppuraportissaan (OPM 2010) mainittuihin lakeihin seuraa-
via muutoksia 

1. Opiskelijalta voitaisiin peruuttaa opiskeluoikeus opinnoissa, joihin sisältyy 
alaikäisten turvallisuutta taikka potilas-, asiakas- tai liikenneturvallisuutta 
koskevia vaatimuksia. Peruuttamisen edellytyksenä olisi, että opiskelija on 
opinnoissaan toistuvasti tai vakavasti vaarantanut toisen henkilön terveyden 
tai turvallisuuden taikka opiskelijalla ilmenee toimintakykyä olennaisesti 
heikentävä terveydellinen seikka, joka vakavasti vaarantaa toisen henkilön 
terveyttä tai turvallisuutta. Jälkimmäisen katsotaan kattavan myös sellaisen 
päihderiippuvuuden, joka on esteenä koulutukseen osallistumiselle.

2. Opinnoissa, jotka edellyttävät olennaisesti alaikäisten parissa työskentelyä, 
voitaisiin opiskeluoikeus lisäksi peruuttaa, jos opiskelija on tuomittu rangais-
tukseen esimerkiksi seksuaalirikoksesta taikka vähäistä vakavammasta huu-
mausainerikoksesta. 

3. Opiskelijoiden päihdetestaus olisi mahdollinen opintoihin kuuluvissa käy-
tännön tehtävissä, työssä oppimisessa ja harjoittelussa. Testaamisen edelly-
tyksenä olisi muun muassa, että päihteiden vaikutuksen alaisena toimiminen 
vakavasti vaarantaisi toisten terveyttä, liikenneturvallisuutta tai merkittävästi 
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lisäisi huumaus- tai lääkeaineiden laittoman leviämisen riskiä. Päihdetestistä 
kieltäytyminen tai positiivinen testitulos voisi johtaa kurinpitotoimiin.

4. Säännökset tietojen luovuttamisesta ja opiskeluoikeuden palauttamisesta. 
Vuonna 2010 julkaistiin myös terveydenhuollon henkilöstön taustojen selvit-
tämistä potilasturvallisuuden kannalta tarkasteleva työryhmämuistio (OM 
2010). 

Järjestöjen huumausaineohjelma 

Vuonna 2006 valmistuneessa, päihdetyötä tekevien järjestöjen tuottamassa huu-
mausaineohjelmassa vuosille 2006–2008 esitettiin tavoitteeksi huumeiden kokeilun 
ja käytön ehkäiseminen sekä käyttöön puuttuminen, monipuolisen tiedon ja kes-
kustelun lisääminen huumeiden käytön syistä ja seurauksista sekä huumeiden käyt-
täjien ja heidän läheistensä palvelujen lisääminen ja kehittäminen (Tekry 2006). 
Yleisiä tavoitteita pyrittiin edistämään neljällä eri toimintalinjalla: ihmisten ja lä-
hiyhteisöjen tukemisella arjessa, yhteiskunnalliseen päätöksentekoon sekä asen-
neilmapiiriin vaikuttamisella, yhteistyön kehittämisellä huumetyötä tekevien jär-
jestöjen sekä muiden toimijoiden kanssa, sekä huumetyön laadun ja rakenteiden 
kehittämisellä. Ohjelmaan sitoutui kaikkiaan 31 eri järjestöä. Ohjelman toteuttami-
sen koordinoimiseksi sille perustettiin ohjausryhmä.

Vuoden 2009 alussa tehdyssä seurantaraportissa11 arvioitiin ohjelman toteu-
tumista. Järjestöjen oma arvio ohjelman toteutumisesta oli melko myönteinen. 
Esteenä ohjelman toteutumiselle nähtiin lähinnä resurssien puute. Ohjelman myö-
tä yhteistyö ja vuorovaikutus ovat lisääntyneet järjestöjen välillä ja yhteinen fooru-
mi keskustelulle on luotu, mutta siitä huolimatta tarpeet lisätä yhteistyötä tulivat 
esiin monien järjestöjen vastauksissa. (Tella & Opari 2009.)

1.3 Taloudelliset analyysit

Julkiset huumehaittakustannukset

Valtiolle aiheutuneet huumehaittakustannukset lasketaan käyttäen Suomessa vakiin-
tunutta laskentakehikkoa (Salomaa 1996; Hein & Salomaa 1998). Laskentakehikon 
perusteella lasketut haittakustannukset on raportoitu vuodesta 1998 lähtien 

11 Arvioinnissa käytettiin aluksi sähköistä kyselyä, mutta matalan vastausprosentin vuoksi tiedonkeruussa 
käytettiin lopussa myös järjestöjen työkokouksia. Kaikki arvioinnin tulokset on käsitelty myös järjestöjen 
työkokouksissa. (Tella & Opari 2009.)
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Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) julkaisemassa Päihdetilastollisessa 
vuosikirjassa. Tässä raportissa esitetyt valtiolle aiheutuneet kustannukset vastaavat 
Päihdetilastollisessa vuosikirjassa esitettyjä kustannuksia niiltä osin kuin ne ovat 
mukana molemmissa laskentakehikoissa. 

Vuonna 2008 huumeet aiheuttivat valtiolle12 noin 126 miljoonan euron haitta-
kustannukset. Näistä kustannuksista nimenomaan huumeille korvamerkittyjä va-
roja oli yhteensä 11,3 miljoonaa euroa. Suomen Raha-automaattiyhdistys, joka on 
yksi suurimpia päihdetyön rahoittajia, kohdisti 8,6 miljoonaa euroa huumetyöhön 
ja ennalta ehkäisyyn. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa tehtävään huumeisiin 
liittyvään tutkimukseen sosiaali- ja terveysministeriö kohdisti 0,5 miljoonaa eu-
roa. Lisäksi sosiaali- ja terveysministeriö kohdisti ennaltaehkäisevään huumetyö-
hön 2,2 miljoonaa euroa. 

Valtiolle eniten huumehaittakustannuksia aiheuttavat järjestyksen ja turvalli-
suuden ylläpidosta koituvat kustannukset. Vuonna 2008 nämä olivat yhteensä ar-
violta 69,0 miljoonaa euroa. Kuten aiempinakin vuosina, vankeinhoidosta aiheutu-
neet kustannukset (36,3 miljoonaa euroa) olivat suurin menoerä. 

Huumehaittojen ennaltaehkäisystä aiheutui noin 15,9 miljoonan euron kustan-
nukset. Suurimmaksi osaksi nämä kustannukset koostuivat huumetutkimukseen ja 
päihdetyöhön suunnatuista varoista.

Haittojen vähentämiseen käytettiin 9,8 miljoonaa euroa. Tästä 8,7 miljoonaa 
euroa meni huume-ehtoisten työkyvyttömyyseläkkeiden kustannuksiin ja 1,0 mil-
joonaa euroa huume-ehtoisten sairauspäivärahojen kustannuksiin. Valtion maksa-
miin korvauksiin muun muassa rikoksen uhreille käytettiin 0,1 miljoonaa euroa. 

Huumeisiin liittyvät yhteiskunnalliset kustannukset 

Vuonna 2008 huumausaineiden ja lääkeaineiden väärinkäyttö aiheutti noin 220–
310 miljoonan euron välittömät haittakustannukset ja 530–1 160 miljoonan euron 
välilliset haittakustannukset13 (taulukko 1). Eniten välittömiä kustannuksia aiheu-
tui sosiaalitoimen menoista, joiden osuus oli yli kolmannes kaikista välittömistä 
kustannuksista. Toiseksi eniten kustannuksia aiheutui järjestyksen ja turvallisuu-
den ylläpidosta, minkä osuus oli noin neljännes. Välillisistä kustannuksista suurin 
erä oli menetetyn elämän arvo ennenaikaisen kuoleman johdosta.

Välittömät kustannukset sisältävät terveydenhoidon, sosiaalitoimen, rikollisuus-
valvonnan, rikosten aiheuttamien omaisuusvahinkojen, tutkimuksen sekä ennaltaeh-
käisevän päihdetyön huume-ehtoiset kustannukset. Terveydenhoitokustannuksissa 

12 Aineistona on käytetty ministeriöiden ja valtion virastojen sekä laitosten budjetti- ja tilinpäätöskerto-
muksia laskentavuodelta.

13 Haittakustannukset on laskettu käyttäen Suomessa vakiintunutta laskentakehikkoa (Salomaa 1996; Hein 
& Salomaa 1998). Haittakustannukset julkaistaan vuosittain THL:n Päihdetilastollisessa vuosikirjassa.
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Taulukko 1. Huumeiden käytön haittakustannukset valtiolle 2008 (miljoonaa 
euroa).

COFOG Viranomainen Reuter’s Budjetin  
menot  
yhteensä

Huumehaitta- 
kustannukset

Korva- 
merkitty

03. YLEINEN JÄRJES-
TYS JA TURVALLISUUS

03.1 POLIISITOIMI

Poliisitoimi Järjestys/turvallisuus 646,1 18,1

Tullivalvonta Järjestys/turvallisuus 158,1 5,8

03.2 PALO- JA PELASTUSTOIMI

Palo- ja pelastustoimi Järjestys/turvallisuus 73,5 2,6

03.3 TUOMIOISTUINLAITOS

Käräjäoikeus Järjestys/turvallisuus 134,6 1,8

Hovioikeus Järjestys/turvallisuus 36,9 0,9

Korkein oikeus Järjestys/turvallisuus 7,5 0,1

Oikeusapu Järjestys/turvallisuus 37,4 0,3

Ulosottolaitos Järjestys/turvallisuus 90,7 0,9

Syyttäjälaitos Järjestys/turvallisuus 39 1,3

03.4 VANKILAITOS

Vankeinhoitolaitos Järjestys/turvallisuus 217,3 36,3

Avolaitostyöt Järjestys/turvallisuus 5,4 0,9

03.5 YLEISEEN JÄRJESTYKSEEN JA TURVALLISUUTEEN LIITTYVÄ TUTKIMUS 
JA KEHITTÄMINEN

Oikeuspoliittinen tutkimus-
laitos

Ennaltaehkäisy 1,7 0,06

Kriminaalipoliittinen instituutti Ennaltaehkäisy 0,5 0,02

03.6 YLEINEN JÄRJESTYS, MUUALLA  
LUOKITTELEMATON

Oikeusministeriö Ennaltaehkäisy 77,8 0,6

Eräät maksetut korvaukset Haittojen vähentäminen 11,1* 0,1

07. TERVEYDENHUOLTO 07.5.0 TERVEYDENHUOLTOALAN TUTKIMUS JA KEHITTÄMINEN

Stakes Ennaltaehkäisy 25 0,5 Kyllä

Kansanterveyslaitos Ennaltaehkäisy 35,8 1,3

Alkoholitutkimussäätiö Ennaltaehkäisy 1,1 0,1

07.6 TERVEYDENHUOLTO, MUUALLA LUOKITTELEMATON

Sosiaali- ja terveysministeriö Ennaltaehkäisy 73,4 2,2 Kyllä

Raha-automaattiyhdistys Ennaltaehkäisy 303 8,6 Kyllä

Raha-automaattiyhdistys Ennaltaehkäisy 303 2,5

10. SOSIAALITURVA 10.1.1 SAIRAUS (Y)

Sairauspäivärahat Haittojen vähentäminen 1

10.1.2 TOIMINTARAJOITTEISUUS

Työkyvyttömyyseläke Haittojen vähentäminen 8,7

TULONSIIRROT  
KUNNILLE

31,4

KUSTANNUKSET  
YHTEENSÄ

126,1

*) Eräät maksetut korvaukset pois lukien avustukset saamelaisten kulttuuri-itsehallinnon ylläpitämiseen.
Luokittelut on tehty COFOG (Classification of the Functions of Government) ja Peter Reuterin (2006) käyttötarkoituksen luokittelujen 
mukaisesti.
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on otettu huomioon huume-ehtoinen vuodehoito sekä avohoitokäynnit lääkärillä. 
Sosiaalitoimen kuluihin on laskettu päihdehuollosta, toimeentulotuesta ja lasten-
suojelusta aiheutuneet huume-ehtoiset kustannukset. Järjestyksen ja turvallisuuden 
ylläpito pitää sisällään sekä oikeusjärjestelmän kustannukset että poliisin, pelastus-
toimen ja tullin toimintaan liittyvät kustannukset. Omaisuusvahingoilla tarkoite-
taan omaisuuteen kohdistuneista rikoksista aiheutuneiden vahinkojen laskennal-
lista rahallista arvoa ja vakuutuskustannuksia. 

Välillisiin kustannuksiin lasketaan huumeiden käytöstä aiheutuneet tuotanto-
menetykset sekä huumeiden käytön takia ennenaikaisesti kuolleiden menetetyn 
elämän arvo. Tuotantomenetykset lasketaan huume-ehtoisten vuodehoitopäivien 
määrän perusteella. Hoitopäivät tilastoidaan ICD-10 -luokituksen mukaisesti, jol-
loin huumesairausdiagnoosit ovat eroteltavissa. Menetetyn elämän arvo ennenai-
kaisen kuoleman johdosta lasketaan käyttämällä vaihtoehtoiskustannuksena sata-
prosenttisesti invalidisoituneen henkilön laitoshoitokustannuksia. 

Vuonna 2008 välittömistä huumehaittakustannuksista sosiaalikustannukset 
kasvoivat jälleen eniten, keskimäärin yli 18 prosenttia edelliseen vuoteen verrat-
tuna. Muut välittömät kustannukset kasvoivat maltillisemmin: järjestyksen ja tur-
vallisuuden ylläpitoon liittyvät kustannukset kasvoivat noin 6,5 prosenttia ja ter-
veydenhuoltokustannukset kasvoivat noin kolme prosenttia. Tutkimuksen ja 
ennaltaehkäisevän huumetyön kustannukset kasvoivat myös reilut kaksi prosent-
tia. Välillisistä kustannuksista huumeiden käytön takia menetetyn elämän arvo kas-
voi noin 8,5 prosenttia ja tuotantomenetykset kasvoivat hieman yli neljä prosenttia. 
Välillisten kustannusten kasvu johtui huume-ehtoisten kuolemien määrän ja huu-
me-ehtoisten vuodehoitopäivien määrän lisääntymisestä. 

Taulukko 2. Huumehaittakustannukset pääryhmittäin vuosina 2007 ja 2008, 
milj. euroa.

2007 2008

Min Max Min Max

Välittömät kustannukset 203 288 223 312

Terveyskulut 21 55 23 56

Sosiaalikulut 78 84 93 99

Järjestys ja turvallisuus 56 73 60 78

Omaisuusvahingot, tutkimus,  
ennaltaehkäisevä päihdetyö

47 77 48 79

Välilliset kustannukset 487 1077 526 1164

Tuotantomenetykset 62 104 65 108

Menetetyn elämän arvo ennenaikaisen kuole-
man johdosta

425 973 461 1057

Yhteensä 690 1365 749 1476

Lähteet: Päihdetilastollinen vuosikirja 2009 ja 2010, THL.



37

2 Huumeiden kokeilu ja käyttö

Raportti 40/2010
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

2 Huumeiden kokeilu ja käyttö

Suomessa huumetrendit ovat seuranneet kansainvälisiä virtauksia. Maassamme 
on kansainväliseen tapaan ilmennyt kaksi suurempaa huumeaaltoa, ensimmäinen 
1960-luvulla ja viimeisin 1990-luvulla.

Tutkimusten mukaan 1990-luvulla huumekokeilujen nousutrendi poikkesi su-
kupuolen mukaan ja lähti voimakkaammin liikkeelle miesten keskuudessa. Naisilla 
kasvuvauhti kiihtyi vasta vuosikymmenen puolen välin jälkeen. Huumeita kokeil-
leiden osuus kasvoi 1990-luvun loppuun asti, minkä jälkeen kasvukäyrässä nä-
kyy selvä tasoittuminen. Vuonna 2008 arvioitiin noin 13 prosentin aikuisväestös-
tä kokeilleen joskus kannabista. Viimeisen vuoden aikana osuus oli 3 prosenttia. 
Miesten osuus kokeilleista oli hieman naisia suurempi. Eniten käyttöä esiintyi ikä-
luokassa 15–34-vuotiaat.

Huumeiden kokeilun ja käytön lisääntyminen 1990-luvulla oli 1960-luvun ta-
paan nuoriso- ja sukupolvi-ilmiö. Teknokulttuuri levisi 1980-luvun lopussa piene-
nä underground-liikkeenä myös Suomeen. Ilmiö alkoi yleistyä vasta 1990-luvun 
puolivälissä erityisesti nuorten (15–34-vuotiaiden) aikuisten keskuudessa. 1990-lu-
vun loppupuolella ilmiö monimuotoistui eikä enää rajautunut kaupunkilaisnuorten 
marginaaliseksi juhlimismuodoksi. Nykyisin huumeiden käyttö ilmiönä on entis-
tä enemmän osa nuorten arkipäivää ja sillä on huomattavasti aikaisempaa vahvem-
pi asema sekä nuorten kaupunkilaisten juhlintatavoissa että myös päihteiden on-
gelmakäytössä.

Kuitenkin näyttää siltä, että 1980-luvun loppupuolella syntyneen nuorisosuku-
polven kiinnostus huumekokeiluihin on vähäisempää kuin nuorisosukupolven 10 
vuotta sitten. Silti huumekokeilut ja huumeiden käyttötaso ovat huomattavasti kor-
keammalla tasolla kuin 1990-luvun alussa. (Hakkarainen & Metso 2007.)

2.1 Huumeiden käyttö koko väestössä

Vuoden 2006 väestökyselyn mukaan 15–69-vuotiaassa väestössä joskus kannabis-
ta kokeilleiden osuus oli 13 %.14 Naisista kokeilleita on 11 % ja miehistä noin 15 %. 
Kokeilut painottuvat nuorten 15–34 -vuotiaiden aikuisten ikäluokkaan, jossa ko

14 Tutkimuksen kohdejoukon muodostivat 15–69-vuotiaat suomalaiset, joista poimittiin satunnaisotannal-
la 5 500 henkilön otos Suomen väestötietojärjestelmästä. Ahvenanmaa, laitoksissa asuva väestö ja vailla 
vakituista asuntoa olevat rajattiin tutkimuksen ulkopuolelle. Puolet otoksesta kohdistettiin ikäryhmään 
15–34-vuotiaat. Yliotannalla tahdottiin kohdistaa kyselyä huumeiden käytön kannalta aktiivisimpaan 
väestön-osaan. Analyysissa nuorten yliotanta tasapainotettiin painokertoimilla. Postitse lähetettyyn ky-
selyyn vastasi 3 029 henkilöä.
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keilijoiden osuus oli 22 %. Amfetamiineja oli joskus elämänsä aikana kokeillut 2 %, 
ekstaasia 1,5 %, kokaiinia 1,0 % ja opiaatteja 0,6 %. Kyselyyn vastanneista viimek-
si kuluneiden 12 kuukauden aikana kannabista kokeilleita oli 3 % ja muita aineita 
kokeilleita selvästi alle 1 %. Viimeisen kuukauden aikana kannabista kokeilleiden 
osuus oli 1 %. Unilääkkeitä, rauhoittavia lääkkeitä tai kipulääkkeitä oli vuonna 2006 
käyttänyt ei-lääkinnällisiin tarkoituksiin elinaikana 7 %, viimeisen vuoden aikana 
3 % ja viimeisen kuukauden aikana 2 % vastanneista. Lääkkeiden osalta ikä- ja su-
kupuolierot olivat pieniä. (Hakkarainen & Metso 2007.)

Kannabiksen kokeilijoiden osuus näyttäisi pysyneen samana koko 2000-luvun 
ajan. Sen sijaan muutoksia on tapahtunut erityisesti 15–34-vuotiaiden ikäluokan si-
sällä: vuodesta 2002 vuoteen 2006 15–24-vuotiaiden kannabista kokeilleiden osuus 
laski 6 prosenttiyksiköllä, kun taas 25–34-vuotiaiden osuus vastaavasti kasvoi sa-
man verran. Näin kannabiksen käytön merkitys nuorisokulttuurissa näyttäisi vä-
hentyneen, kun taas 2000-luvun vaihteen huumeiden kokeilijasukupolven käyttö 
näyttäisi jatkuvan edelleen. Vastaava ilmiö näkyy muiden huumausaineiden osalta, 
sillä vuonna 2006 suhteellisesti eniten amfetamiineja (9 %), ekstaasia (5 %) ja ko-
kaiinia (3 %) kokeilleita löytyi 25–34 -vuotiaiden miesten joukosta. (Hakkarainen 
& Metso 2007.)

Taulukko 3. Kannabista kokeilleiden elinikäis- ja vuosiprevalenssit ikäryhmit-
täin 1992–2008, %.

1992 1996 1998 2002 2004 2006 2008***

Elinikäisprevalenssi

kaikki 5 8 10 12 12 13 13

15–24 12* 14** 19 25 18 19 21

25–34 10 16 19 19 22 25 25

35–44 4 8 8 11 13 16 13

45–69 1 2 3 4 5 6 5

Vuosiprevalenssi

kaikki 1 2 3 3 3 3 3

15–24 6** 9* 10 11 8 9 10

25–34 2 3 3 4 5 7 6

35–44 0 1 0 1 2 2 1

45–69 0 0 0 0 0 1 0

*18–24 v **16-24 v *** Vuonna 2008 tiedonkeruumenetelmä poikkesi edellisistä

Lähde: Hakkarainen & Metso 2007, Metso 2009.
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Vuoden 2008 juomatapakyselyn15 osana tehdyn huumekyselyn tietojen perus-
teella tilanne ei näyttäisi muuttuneen merkittävästi vuodesta 2006. Ikäryhmittäiset 
muutokset ovat niin pieniä, että ne mahtuvat virhemarginaalin sisään eikä niis-
tä voi tehdä päätelmiä kehityssuunnista. Pieniä muutoksia vanhemmissa ikäryh-
missä saattaa selittää se, että verrattuna aiempien postikyselyjen tietoihin vuoden 
2008 henkilöhaastattelujen yhteydessä tehdyissä kyselyssä yli 35-vuotiaat ovat to-
dennäköisesti salanneet laitonta kannabiksen käyttöään enemmän kuin nuorem-
mat. (Metso 2009.)

Suomessa alkoholin käyttö ja siihen liittyvät ongelmat ovat perinteisesti olleet 
huomattavasti yleisempiä kuin huumausaineiden käyttö ja siihen liittyvät ongelmat. 
Kuitenkin huumausaineiden käyttö on lisääntynyt selvästi viimeisen 15 vuoden ai-
kana. Mutta miten alkoholin käyttö ja huumeiden käyttö kytkeytyvät Suomessa 
toisiinsa? Tätä kysymystä on arvioitu edellä olevien väestökyselyjen vuosien 1998, 
2002 ja 2004 aineistoja yhdistämällä. Aineisto jaettiin viiteen osaan: (1) huumekult-
tuurin ulkopuoliset henkilöt, (2) huumetarjontaa kohdanneet henkilöt, (3) huu-
meiden kokeilijat, (4) kannabiksen käyttäjät ja (5) useiden eri huumeiden käyttä-
jät.16 (Hakkarainen & Metso 2009.)

Humalajuominen (vähintään 6 annosta kerralla) ja ravintoloissa käynti oli sel-
västi yleisintä kannabiksen käyttäjien sekä useiden eri huumeiden käyttäjien kes-
kuudessa ja kaikkein vähäisintä huumetarjontaa kohtaamattomien henkilöi-
den keskuudessa. Tämä yhteys säilyi selkeänä, vaikka sukupuoli ja ikä vakioitiin. 
Lääkkeiden päihdekäyttö korostui erityisesti useita eri huumeita käyttäneiden kes-
kuudessa. Tutkimuksen perusteella kytkentä alkoholin kulutuksen, erityisesti hu-
malajuomisen, ja huumeiden käytön välillä näyttäisi olevan selkeä. Usein esitetty 
hypoteesi siitä, että kannabiksen käyttö korvaisi alkoholinkäyttöä, ei näyttäisi päte-
vän ainakaan Suomessa, vaan pikemminkin kannabiksen käyttö esiintyy usein run-
saan alkoholinkäytön rinnalla. (Hakkarainen & Metso 2009.)

15 Vuosina 1992–2006 huumekyselyjen aineistot on kerätty postikyselynä. Vuonna 2008 aineisto kerättiin 
juomatapatutkimuksen käyntihaastattelujen yhteydessä. Haastattelut perustuivat satunnaisotantaan ja 
perusjoukkona olivat 15–69-vuotiaat suomalaiset. Otoskoko oli 3 750 henkilöä ja lopullinen netto-otos 
noin 73 %. Haastattelun jälkeen vastaajalle annettiin täytettäväksi lomake, jolla oli huumeiden käyttöä 
koskevat kysymykset. Vastaaja sulki lomakkeen kirjekuoreen ja antoi sen haastattelijan mukaan. Lisäkyse-
lylomakkeita palautettiin kaikkiaan 2 593, eli vastausprosentti oli 69,1 %. Erilainen tiedonkeruu tapa saat-
taa vaikuttaa tuloksiin ja siksi vuoden 2008 tuloksia ei voida pitää täysin vertailukelpoisina aiempien pos-
tikyselyjen kanssa. (Metso 2009; Huhtanen ym. 2009.)

16 Luokat määriteltiin seuraavasti: (1) henkilöt, jotka eivät ole kokeilleet ja joille ei ole koskaan tarjottu huu-
meita, (2) henkilöt joille on tarjottu mutta jotka eivät ole kokeilleet huumeita, (3) henkilöt jotka ovat jos-
kus kokeilleet huumeita, mutteivät ole käyttäneet viime vuoden aikana, tai kokeilleet huumetta ensi ker-
ran viime vuoden aikana,(4) henkilöt, jotka ovat käyttäneet kannabista viimeisen 12 kuukauden aikana 
sekä myös sitä ennen ja jotka olivat kokeilleet elämässään enintään kahta eri huumetta sekä (5) henkilöt, 
jotka olivat käyttäneet useampaa kuin kahta eri huumetta ja jotka olivat käyttäneet jotain huumetta/huu-
meita viimeisen vuoden aikana. Kaikkiaan tutkimuksessa oli mukana tiedot 7 227 henkilöstä. Analyysissa 
käytettiin logistista regressioanalyysia.



40

Huumetilanne Suomessa 2010

Raportti 40/2010
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Aikuisväestön (15–64-vuotiaat) terveyskäyttäytymistä koskevien (AVTK)17 ky-
selyjen tärkein vuosittainen huumetilanteen kehitystä kuvaava mittari on huumei-
den kokeilijoita tuttavapiirissään tietävien osuudet eri ikäluokissa. Nämä osuudet 
kasvoivat 2000-luvun alkupuolelle asti, mutta ovat laskeneet sen jälkeen. Selvimpiä 
muutokset ovat olleet 15–24-vuotiaiden osalta. Koko väestön osalta aleneva trendi 
on kuitenkin pysähtynyt 2000-luvun loppupuolella noin 15 prosentin tasolle, min-
kä ovat aiheuttaneet trendien voimakkaat vuosittaiset vaihtelut vuoden 2006 jäl-
keen etenkin nuorempien ikäluokkien osalta. (Piispa ym. 2008, 30; Helakorpi ym. 
2010, 166.) 

AVTK-tutkijat (Piispa ym. 2008) summaavat yhteen viimeaikaisia tutkimustu-
loksia ja esittävät tulkintanaan, ettei uusia huumeiden kokeilijoita ja käyttäjiä enää 
ehkä ilmaannu siinä määrin kuin noin kymmenen vuotta sitten, mutta käytön kas-
vun vuosien jäljiltä huumeilla on Suomessa huomattavasti aikaisempaa vahvem-
pi asema sekä nuorten kaupunkilaisten juhlintatavoissa, viihdekäytössä (Salasuo 
2005) että päihteiden ongelmakäytössä (Partanen ym. 2007.)

17 AVTK-tutkimusten aineistot on kerätty suuntaamalla postikysely 5 000 henkilön edustavalle satunnais-
otokselle 15–64-vuotiaista, maassa pysyvästi asuvista Suomen kansalaisista; laitoksissa asuvat suomalaiset 
on rajattu otoksen ulkopuolelle. Kyselylomakkeet on postitettu keväällä (huhtikuussa), ja vastaamatta jät-
täneille on lähetetty noin kahden seuraavan kuukauden aikana kaksi (vuonna 1996) tai kolme (vuosina 
1997–2009) uusintakyselyä. Lomakkeen täytettynä palauttaneiden määrä on vaihdellut vuosittain 3 000:n 
ja 3 600:n välillä. (Piispa ym. 2008; Helakorpi ym. 2010.)

Kuvio 1. Tuntee vähintään yhden henkilön, joka on kokeillut huumeita vuoden 
aikana, %.

Lähde: Helakorpi ym. 2010.
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2.2 Koululaisten huumeiden käyttö

Koululaisiin kohdistuneen vuoden 2007 ESPAD-tutkimuksen18 mukaan 15–16-vuo-
tiaista nuorista 8 % oli joskus elämänsä aikana kokeillut kannabista. Osuus oli 10 % 
vuonna 1999 ja 11 % vuonna 2003. Erot eivät olleet merkittäviä tyttöjen ja poikien 
välillä. Erilaisia ”kovia” laittomia huumeita joskus ilmoitti kokeilleensa 0–2 % vas-
tanneista.

Vastaavanlaiset tulokset on saatavissa valtakunnallisesta kouluterveyskyselystä, 
jossa kysely kattaa vuorovuosin aina puolet Suomen kunnista sekä niiden perus-
koulujen 8.–9. luokat ja lukion 1.–2. luokat.19 Alueellisesti levinneisyystiedot jakau-
tuivat melko tasaisesti lukuun ottamatta Etelä-Suomea, jossa taso oli keskimäärin 
kolmanneksen muuta maata korkeampi. Eroja ilmenee kuitenkin koulutusasteen 
mukaan. Vuosina 2008–2009 arviolta 11 % lukion 1.–2.-luokkalaisista oli kokeillut 
joskus laittomia huumeita, kun vastaava prosenttiosuus oli 17 % ammatillisten op-
pilaitosten 1.–2. luokan opiskelijoista. (Luopa ym. 2010.)

ESPAD-tutkimuksen mukaan koulussa yleisesti hyvin menestyvät käyttävät 
kaikkia päihteitä vähemmän kuin heikosti menestyvät. Huumeiden kokeilu on ollut 
vähäistä (4–5 %) koko tutkimusjakson ajan hyvin koulussa pärjäävien oppilaiden 
keskuudessa, ja esimerkiksi vuonna 2007 ero kannabiksen käytössä hyvin ja huo-
nosti menestyvien välillä oli suuri (3 % / 17 %). Vastaava ilmiö tulee esiin koulupin-
nauksesta kyseltäessä. Vuoden 2007 tietojen mukaan oppilaista, jotka eivät ole vii-
meisen kuukauden aikana pinnanneet lainkaan, 4% oli joskus kokeillut kannabista, 
kun taas vähintään 3 kertaa pinnanneista lähes kolmannes oli joskus myös kokeillut 
kannabista. Sen sijaan esimerkiksi perheen koulutustaustalla ei ole merkittävää vai-
kutusta kokeiluihin, vaikka kokeilut alun perin 1990-luvun puolivälissä yleistyivät 
juuri korkeakoulutaustaisissa perheissä. (Metso ym. 2009 79–81, 84–86.)

Valtakunnallisen, 12–18-vuotiaihin kohdennetun nuorten terveystapatutkimuk-
sen20 kysymyksillä on mahdollista arvioida nuorten ”sosiaalista altistumista huu-

18 Viimeisin näistä kyselyistä on vuonna 2007 toteutettu ESPAD-kysely, johon osallistui 299 koulua ja 5 043 
oppilasta peruskoulun 9. luokalta. Tietoja kerättiin samalla tiedonkeruumenetelmällä kuin vuosien 1995, 
1999 ja 2003 kyselyissä. Vastausprosentti oli 91 % vuonna 2003. (Ahlström ym. 2008.)

19 Kouluterveyskysely tehdään yhden oppitunnin aikana opettajan ohjaamana. Vastaajat palauttavat opet-
tajalle nimettömät lomakkeet, jotka opettaja sulkee tunnin lopussa luokkakohtaiseen kirjepussiin oppi-
laiden nähden. Luokkien kirjepussit lähetetään koulusta yhtenä pakettina tutkimusryhmälle. Tietojen ke-
ruun osalta Suomi on jaettu alueellisesti kahteen osaan, joista tiedot kerätään vuorovuosin. Muutosten 
tarkastelussa käytetään vertailukelpoisuuden lisäämiseksi aineistoa niistä kouluista, jotka ovat osallistu-
neet kyselyyn kaikkina kyselykertoina – joko parillisina tai parittomina vuosina. Mukaan valikoitui yh-
teensä 535 peruskoulua ja 321 lukiota. Kun parilliset ja parittomat vuodet yhdistettiin, vastanneita oli 
vuosittain peruskoulussa 81 057–83 915 ja lukiossa 39 084–43 242. Muutosaineisto kattoi tutkimusvuo-
sista riippuen 61–65 prosenttia kaikista Suomen peruskoulun 8.–9. ja 51–58 prosenttia kaikista lukion 1.–
2. vuoden opiskelijoista. (Luopa ym. 2010.)

20 Tutkimus on postikysely, joka toistetaan joka toinen vuosi. Ensimmäinen kysely tehtiin vuonna 1977. Ky-
selyotos valitaan 12-, 14,-, 16- ja 18-vuotiaista Kyselyyn liittyy kaksi uusintakyselyä vastaamattomille, jois-
ta viimeinen oli mahdollista täyttää sähköisesti. Vuoden 2009 kyselyyn vastasi 5 516 nuorta (vastauspro-
sentti 56 %). (Rimpelä A. ym. 2009.)
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meille”, mitä tarkastellaan kysymällä tietävätkö nuoret tuttavapiirissään huumaavia 
aineita kokeilleita tai onko heille itse tarjottu näitä aineita. Tutkimuksen mukaan 
ainakin yhden huumekokeilijan tuttaviensa keskuudessa tietävien 14–18-vuotiai-
den osuus lisääntyi vuodesta 1987 vuoteen 2001, minkä jälkeen osuus lähti las-
kuun. Lasku kuitenkin pysähtyi vuonna 2007. Vuoden 2009 Tutkimuksen mukaan 
valtaosa huumaavien aineiden tarjonnasta tulee ystäviltä ja tuttavilta, mikä viittaa 
siihen, että näistä aineista on tullut osa nuorten arkipäivää, eikä saatavuus ole eri-
tyisen vaikeaa tai riippuvaista yksinomaan ulkopuolisesta tarjonnasta. (Rimpelä A. 
ym. 2009, 42–44, 51.)

Suomessa on kerätty FinnTwin 12–17 -aineistoa vuosina 1983–1987 syntyneistä 
kaksosista. Aineiston perusteella on arvioitu huumeiden käyttöön liittyvien taus-
tatekijöiden osuutta huumekokeiluihin: yksilö-, vertaisryhmä- ja perhemuuttujien 
roolia nuorten kannabiskokeiluissa (Korhonen ym. 2008) ja varhaisiän masennuk-
sen vaikutusta myöhempiin huumekokeiluihin (Sihvola ym. 2008). Tarkoituksena 
on ollut arvioida yhteyksiä kaksivaiheisesti, ensin tarkastelemalla tutkimusotantaan 
kuuluvia kaksosia yksilöinä, ja tämän jälkeen tarkentaa analyysia kontrolloimalla 
mahdollisia perhekohtaisia (geneettisiä) virhelähteitä. Tällöin analyysi kohdennet-
tiin niihin kaksosiin, joissa huumeiden kokeilua (ja varhaisiän masentuneisuutta 
koskeva) tekijä erottaa saman perheen kaksoset toisistaan. 

Yksilö-, vertaisryhmä- ja perhemuuttujien vaikutuksia huumeiden käyttöön 
koskeneessa tutkimuksessa21 todettiin, että tutkituista kaksosista 13,5 % oli kokeil-

21 Tutkimusaineisto koostui viidestä täydellisestä kaksosten syntymäkohortista vuosilta 1983–1987 
(n=5 600 kaksosta) sekä kaksosiin ja heidän vanhempiinsa kohdistuneista peruskyselyistä kun kakso-

Kuvio 2. Kouluterveyskysely: Kokeillut ainakin kerran laittomia huumeita, %.

Lähde: Luopa ym. 2010
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lut kannabista 17,5 ikävuoteen mennessä. Kokeiluihin olivat merkittävästi vaikut-
taneet varhainen tupakoinnin aloittaminen, humalajuomisen useus, tupakoivien 
ystävien määrä, huumeita kokeilleiden ystävien määrä, perheen isän viikoittainen 
humalajuominen sekä poikien osalta aggressiivinen käyttäytyminen varhaisnuo-
ruudessa. Kohdentamalla analyysi kaksospareihin, joista vain toinen oli kokeillut 
huumeita, tulokset muuttuivat siten, että merkittävästi huumekokeiluihin vaikut-
tavia tekijöitä olivat lopulta opettajan ilmoittama hyperaktiivisuus tai aggressiivi-
suus 12-vuotiaana, tupakoinnin aloittaminen ja humalajuominen 14-vuotiaana tai 
aiemmin, sekä tupakoivien ystävien suuri määrä (yli 5 henkeä) ja ainakin yksi huu-
meita kokeillut ystävä 14-vuotiaana. Kuitenkin monia huumekokeiluihin muussa 
kirjallisuudessa esiin nousseita tekijöitä (perheen asenneilmapiiri, kuri, yleiset ym-
päristötekijät, huumeiden saatavuus) oli jouduttu jättämään pois tutkimuksen al-
kuperäisestä muuttujalistasta. (Korhonen ym. 2008.)

Varhaisiän masennuksen vaikutusta nuorten päihteiden käyttöön kuvaavassa 
kaksostutkimuksessa22 todettiin varhain (14-vuotiaana) ilmenevien masennusoi-

set olivat 11–12-vuotiaita (kattavuus 87 %), seurantakyselystä heidän ollessaan 14-vuotiaita (kattavuus 
88 %) ja toisesta seurantakyselystä heidän ollessaan 17,5-vuotiaita (kattavuus 92 %). Aineistossa muka-
na olivat myös opettajien arvioinnit kaksosista 11–12-vuotiaina. Vaikuttavien muuttujien ryväs kerättiin 
kirjallisuuskatsauksen pohjalta ja muuttujia arvioitiin peruskyselyllä ja ensimmäisellä seurantakyselyllä 
ja huumeiden käyttöä 17,5–vuotaiille osoitetulla kyselyllä. Aineiston puhdistettu ja tarkastettu lopullinen 
aineisto käsitti tiedot kaikkiaan 3 118 henkilöstä (kaksosesta). Aineisto analysoitiin logistisella ja ehdol-
lisella (conditional) logistisella regressionalyysillä käyttäen tunnuslukuna vetosuhdetta (odds ratio). Vii-
meisen vaiheen eriparia (discordant) olevien kaksosten otosjoukkoon kuului kaikkiaan 246 kaksosparia. 
(Korhonen ym. 2008.)

22 Tämän tutkimuksen perusaineistona on edellisestä kaksoistutkimusaineistosta satunnaisotoksen poh-
jalta (40 % otoksesta) toteutettu seurantahaastattelu perheille kaksosten ollessa 14-vuotiaita (kattavuus 
90 %) sisältäen alkoholismin periytyvyyttä valottavan SSAGA-lomakeosion. Varsinainen seuranta-aineis-

Kuvio 3. 14–18-vuotiaiden sosiaalinen altistuminen huumeille (%, ikä vakioi-
tuna).

Lähde: Rimpelä A. et al. 2009.
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reiden ennakoivan huumekokeilujen kohonnutta riskiä nuoruusiällä (17,5-vuotiaa-
na). Sama pätee myös tupakan päivittäisen käytön lisääntyneeseen riskiin sekä al-
koholin säännöllisen käytön riskiin. Kohdentamalla analyysi kaksospareihin, joista 
vain toinen oli kokenut nuoruusiällä masentuneisuutta ja joiden osalta nuoruus-
iän huumekokeilut eroavat, yhteys ei näyttäisi enää olevan merkitsevä. Kuitenkin 
jälkimmäisessä tapauksessa otoskoko on niin pieni, että tulokset ovat korkeintaan 
suuntaa antavia. (Sihvola ym. 2008.)

Osittain samaan tutkimusasetelmaan kohdentuu myös niin sanotun FinnTwin 
16 -kysely, jossa tarkasteltiin liikunta-aktiivisuuden vaikutuksia tuleviin päihde-
kokeiluihin.23 Tutkimuksen tulosten perusteella verrattiin 1970-luvun lopulla syn-
tyneiden kaksosten osalta 2000-luvun alun peruskyselyssä liikuntaa aktiivisesti 
harrastavien (fyysistä liikuntaa ainakin 4–5 kertaa viikossa) ja vähän liikuntaa har-
rastavien (fyysistä liikuntaa korkeintaan 1–2-kertaa kuukaudessa harrastavien) ryh-
mien käyttäytymistä suhteessa 2000-luvun lopun seurantakyselyn tuloksiin kanna-
biksen kokeiluista tai säännöllisestä käytöstä (käyttökertoja ainakin 20). Tulosten 
perusteella peruskyselyssä liikuntaa vähän harrastavien riski käyttää myöhemmin 
kannabista säännöllisesti oli yli kolme kertaa suurempi (odds ratio) verrattuna pe-
ruskyselyssä aktiivisesti liikuntaa harrastavien joukkoon. Ero oli tilastollisesti mer-
kittävä. Riski korostui erityisesti naisten osalta. Erot eivät olleet läheskään niin suu-
ret esimerkiksi alkoholin humalakäytön suhteen. (Korhonen ym. 2009.)

2.3 Huumeiden käyttö väestön erityisryhmissä

Vuonna 2008 toteutettiin kysely yliopisto- ja ammattikorkeakouluopiskelijoille, 
jossa kartoitettiin opiskelijoiden terveydentilaa, terveyskäyttäytymistä ja näihin 
liittyviä tekijöitä sekä terveyspalvelujen käyttöä.24 Vastanneiden keski-ikä oli am-
mattikorkeakoulussa 24 vuotta ja yliopistoissa vuoden korkeampi. Naisten osuus 
vastanneista oli 63 %. Päihteiden osalta todettiin, että yli 90 % opiskelijoista käyt-

to koostui kyselystä kaksosille heidän ollessaan 17,5-vuotiaita (kattavuus 83 %). Aineiston puhdistettu ja 
tarkastettu lopullinen aineisto käsitti tiedot kaikkiaan 1 545 henkilöstä (kaksosista). Aineisto analysoitiin 
kuten edellinen aineisto. Viimeisen vaiheen eriparia (discordant) olevien kaksosten otosjoukkoon kuului 
kaikkiaan 150 kaksosparia. (Sihvola ym. 2008.)

23 Tutkimusaineisto kostuu viidestä täydellisestä kaksosten syntymäkohortista vuosilta 1975–1979, joille lä-
hetettiin peruskyselyt ensin 16, 17 ja 18,5 ikäisinä ja vielä uudet seurantakyselyt 22–27-vuotiaina. Kyselyn 
liikuntalähtökohdan vuoksi pois suljettiin liikuntarajoitteiset, ja lopputuloksena 4 240 kaksosta vastasi 
kyselyyn, joista 1 870 tapauksessa kaksosten molemmat osapuolet. Aineisto analysoitiin edellisten kak-
soistutkimusten menetelmällä. (Korhonen ym. 2009.)

24 Tutkimuksen kohdejoukkona olivat vuonna 2008 alle 35-vuotiaat perustutkintoa suorittavat suomalai-
set ammattikorkeakoululaiset (otos 4 984, miehiä 46 %) ja yliopisto-opiskelijat (otos 4 983, miehiä 45 %). 
Kokonaisvastausprosentti oli kolmen karhukyselyn jälkeen 51 %, korkeampi yliopistojen (= 55 %) osal-
ta. Vastaava tutkimus on toteutettu yliopisto-opiskelijoiden osalta myös vuosina 2000 ja 2004.(Kunttu & 
Huttunen 2009.)
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tää alkoholia ja yli 6 kerta-annosta viikossa miehistä neljännes ja naisista lähes jo-
ka kymmenes. Joskus kannabista kokeilleiden osuus oli 22 % opiskelijoista, joista 
noin kolmannes oli käyttänyt kannabista viimeisen vuoden aikana. Muiden huu-
meiden osalta kokeilijoita oli noin 3 %, joista myös kolmannes viimeisen vuoden 
aikana. Kannabiksen käyttäjien osuudet olivat suurempia miesten osalta, sen si-
jaan merkittäviä eroja ei ollut koulutusasteiden välillä. (Kunttu & Huttunen 2009.)

Kuntun ja Huttusen tutkimuksen mukaan lääketieteen opiskelijoiden alkoho-
lin käyttö oli yliopistoissa alhaisinta tasoa eri tiedekuntia verratessa. Vuonna 2007 
Tampereen yliopiston lääketieteen tiedekuntatentin yhteydessä tehtiin juuri tähän 
kohderyhmään osoitettu vapaaehtoinen kysely opiskelijoiden päihteiden käytös-
tä.25 Vastaajien ikäkeskiarvo oli 24 vuotta ja naisten osuus vastanneista oli 62 %. 
Kyselyn lopputuloksen mukaan yli 90 % opiskelijoista käytti alkoholia, yli 6 kerta-
annosta vähintään kerran viikossa miehistä yli neljännes ja naisista vain pari pro-
senttia. Kannabista oli kokeillut 23 % opiskelijoista, muiden huumeiden kokeilu 
jäi alle kahden prosentin. Kannabiksen kokeilu oli yhtä yleistä miehillä ja naisilla. 
(Meriläinen ym. 2010.)

25 Tutkimuksen kohdejoukkona olivat Tampereen lääketieteellisen tiedekunnan 1.– 5.-vuosikurssin opiske-
lijat. Lomake jaettiin pakollisen tiedekuntatentin yhteydessä. Tenttii osallistui 497 opiskelijaa, joista tutki-
mukseen saatiin 468 hyväksyttyä lomaketta (vastausprosentti 94 %).
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3 Ehkäisevä huumetyö 

Ehkäisevä päihdetyö on osa laajempaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työ-
tä. Kuntien päihdestrategioissa ehkäisevä päihdetyö on käsitetty yleensä jatkumo-
na, johon sisältyi ennaltaehkäisy, varhainen puuttuminen ja hoito. Uuden käsite-
määrittelyn myötä päihdetyö jakaantuu ehkäisevään ja korjaavaan päihdetyöhön. 
Päihteitä käsitellään päihdestrategioissa yleensä kokonaisuutena, huumeita ja alko-
holia erottelematta. Myös tupakoinnin ja toiminnallisten riippuvuuksien ehkäisy 
luetaan ehkäisevän päihdetyön piiriin.

Ehkäisevälle päihdetyölle on määritelty laatukriteerit (Stakes 2006). Kriteeristö 
on luonteeltaan sisällöllinen ja se soveltuu eri päihteiden aiheuttamien haittojen eh-
käisyyn sekä vähentämiseen.26 Laatukriteerien omaksumista käytäntöön pidetään 
keskeisenä välineenä ehkäisevän työn laadun parantamiseksi. Huumetyötä ei laatu-
kriteereissä ole eroteltu muusta päihdetyöstä. 

Terveystieto on erotettu omaksi oppiaineekseen koulussa. Päihteiden ehkäisyyn 
liittyvät kysymykset ovat keskeisiä terveystiedossa opetettavia sisältöalueita. Myös 
koulujen opetussuunnitelmassa ja oppilashuollossa tulee käsitellä huumeiden vas-
taista työtä. Paikalliseen opetussuunnitelmaan tulee kirjata muun muassa päihtei-
den käytön ennaltaehkäisemistä ja hoitamista koskevat toimenpiteet. 

Opetusministeriö tukee ennaltaehkäisevää huume- ja päihdetyötä rahoittamal-
la nuorten huumeiden käytön ennaltaehkäisyn toimintaedellytysten parantamista, 
henkilöstön ja vapaaehtoisten koulutusta sekä pitkäaikaisia projekteja. Huumeiden 
käytön ennaltaehkäisy on mukana myös muussa nuorisotoiminnassa, kuten nuor-
ten työpajoissa ja iltapäiväkerhoissa. Mahdollisuuksien mukaan tuetaan nuorten 
elämäntapavalintoihin liittyviä valistus- ja kasvatusprojekteja.

Työpaikoilla tehtävillä huumausainetesteillä pyritään ehkäisemään huumeista 
aiheutuvia ongelmia ja mahdollisesti auttamaan varhaisessa hoitoonohjauksessa. 
Tämän toteuttamiseksi työpaikoille tulee laatia kirjallinen päihdeohjelma yhteis-
työssä työnantajien ja työntekijöiden kanssa. 

Päihdetyö ei ole vain osa kunnan julkisia palveluja. Järjestöillä ja muilla kol-
mannen sektorin toimijoilla on myös keskeinen rooli käytännön ehkäisevän päih-
detyön toteuttamisessa sekä itsenäisinä toimijoina että palvelujen tuottajina kun-
nille. Järjestöt esimerkiksi pyrkivät lisäämään keskustelua ja tietoa huumeista sekä 
huumeiden käytöstä, käytön syistä ja seurauksista. Lisäksi järjestöt pyrkivät vaikut-
tamaan asenneilmapiiriin, organisoivat vertaistukitoimintaa ja järjestävät jälkihoi-
toa päihdekuntoutujille. 

26 Kriteerit: työn kohdennus, kohderyhmä, vaikuttamisten taso, tietoperusta, arvot, realistiset tavoitteet, ta-
voitteiden yhdenmukaisuus muiden strategioiden kanssa, toimintamallit, resurssit, seuranta ja arviointi, 
osa-alueiden tasapaino ja suhde alkutilanteeseen.
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Huumetyön osaksi on luotu sähköisiä huumetietopalveluja, keskustelufooru-
meita sekä välineitä päihteiden käytön itsearviointiin. Asiantuntijoiden tietojen 
vaihtoa ja koulutusta on vastaavasti kehitetty luomalla koulutuksen tueksi verkos-
topohjaisia asiantuntijafoorumeita. 

3.1 Yleinen ehkäisevä huumetyö

Suomessa kunnat ja niiden muodostamat kuntayhtymät vastaavat pääosin sosiaa-
li- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämisestä ja tuottamisesta. Hyvinvoinnin 
ja terveyden edistäminen korostuu tavoitteena, joka näkyy lainsäädännössä (kan-
santerveyslaki), käynnissä olevissa poliittisissa ohjelmissa (Terveys 2015-kansan-
terveysohjelma) sekä toimintapolitiikkoja ohjaavissa palvelujen laatusuosituksissa 
(esimerkiksi päihdepalvelujen laatusuositukset, ehkäisevän päihdetyön laatukritee-
rit). 

Kunnilta edellytetään mielenterveys- ja päihdetyön strategiaa, jossa määritel-
lään päihdetyön vastuut terveyskeskuksessa. (STM 2009a) Tutkimuksen27 mukaan 
päihdetyön strategia on hyväksytty kuitenkin vain 69 % terveyskeskuksia. Lisäksi 
65 % terveyskeskuksista oli johdon hyväksymän päihdehaittojen vähentämissuun-
nitelma. Alkoholin käytön vähentämiseen tähtäävää mini-interventioita ilmoitti to-
teuttavansa 73 % terveyskeskuksista. Huumausaineiden käyttäjille terveysneuvon-
taa annettiin vain kolmasosassa terveyskeskuksia (35 %). Yhteisistä käytännöistä 
huumeiden käytön toteamiseksi oli sovittu 40 % terveyskeskuksia. (Rimpelä ym. 
2009a.)

Päihdetyön kehittämiseksi perustettiin vuonna 2000 ehkäisevän päihdetyön 
kuntayhdyshenkilöverkosto. Yhdyshenkilön tehtäviksi määriteltiin ehkäisevän 
päihdetyön edistäminen kunnassa moniammatillisena yhteistyönä, tiedonvälitys 
ehkäisevän päihdetyön toimijoiden välillä sekä kunnallisen tai alueellisen päihde-
strategian koordinointi. 

Ehkäisevän päihdetyön kunta- ja alueverkostojen kehittäminen toteutetaan val-
takunnallisen alkoholiohjelman kautta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) 
toimii ohjelman pääkoordinaattorina, joka ohjaa kuntaohjelman toteuttamisessa. 
THL kehittää myös päihdetyön alueellista kehittäjäverkostoa sekä kerää ja välittää 
alan hyviä käytäntöjä. Toimintakautena 2008–2011 on tarkoitus vahvistaa alueellis-
ta ja seudullista alkoholihaittojen ehkäisyä. Aluehallintoviranomaisiin on palkattu 
aluekoordinaattoreita, jotka huolehtivat, että ohjelman toimintalinjat näkyvät sekä 

27 Terveyskeskusten (N = 231) johtajille lähetettiin lokakuussa 2008 verkkokysely, johon pyydettiin vastaa-
maan johtoryhmän yhteistyönä. Väestön terveyden edistämisaktiivisuuden näkökulmien lisäksi lomak-
keessa oli kysymyksiä johdon tulkinnoista terveyden edistämisestä ja keskeisistä kansanterveysohjelmis-
ta. Vastaukset saatiin 190 TK:sta (82 %), kaikista suurimmista (50 000+ asukasta) ja 89 % keskisuurista 
(20 000–49 999).
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alueellisissa että kunnallisissa päihdestrategioissa. Hallituksen tuki ohjelmalle tulee 
Terveyden edistämisen politiikkaohjelman kautta. 

Ehkäisevän työn tukea, materiaalia, tietoja toimijoista ja tapahtumista on koot-
tu muun muassa seuraaviin verkkopalveluihin: 

– Terveyden hyvinvoinnin laitoksen Neuvoa-antavat -sivusto 
http://neuvoa-antavat.stakes.fi
– Terveyden edistämisen keskuksen Ehkäisevän päihdetyön materiaalit 
http://ep-materiaalit.dav.fi/ 
– Nuorisoalan ehkäisevän päihdetyön osaamiskeskus Preventiimi
www.preventiimi.fi
– A-Klinikkasäätiön ylläpitämä Päihdelinkki –sivusto: 
www.paihdelinkki.fi 

Nuorille suunnattu yleinen ehkäisevä nuorisotyö 

Siinä missä aikuisille kohdennetussa ehkäisevässä työssä korostetaan usein terveys-
haittoja ja riskitekijöitä, nuorten parissa ehkäisevää päihdetyötä saatetaan tehdä pu-
humatta päihteistä lainkaan ja keskittymällä nuoren kokonaisvaltaisen elämänhal-
linnan rakentamiseen. Nuorisotyön yleinen ehkäisevä merkitys perustuu siihen, 
että nuori saa tarvittaessa ohjausta, apua ja tukea kasvu- ja sosiaalistumisprosessis-
sa eteen tulleisiin kysymyksiin, joita hän ei välttämättä osaa ratkaista omatoimises-
ti. Olennaista on, että nuori kokee kaiken aikaa olevansa osallisena myös itse niiden 
asioiden ratkaisuissa, jotka hänen omaa elämäänsä koskevat. (Pylkkänen ym 2009.)

Ehkäisevää päihdetyötä toteutetaan sekä kuntien että muiden toimijoiden ta-
holta kouluissa ja oppilaitoksissa, sosiaali- ja terveydenhuollossa, nuorisotyössä se-
kä muun muassa kulttuuri- ja vapaa-ajan toiminnassa. Kouluissa ehkäisevää päih-
detyötä tehdään sekä osana kaikkea perusopetusta, että terveystiedon tunneilla. 
Terveyden edistämisen keskus (Tekry) koordinoi muun muassa ehkäisevän päih-
detyön teemaviikkoa, jolloin kouluissa voidaan käsitellä päihdekysymyksiä moni-
puolisesti yhdessä nuorten, opettajien ja vanhempien kanssa. (ks. Tekry 2010 sekä 
Posio & Tallavaara 2010.) 

Valtakunnallisen nuorisoalan ehkäisevän päihdetyön osaamiskeskus Preventiimi 
on julkaisut laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaalin. Oppaassa nuorisoalan 
ehkäisevä päihdetyöhön katsotaan kuuluksi nuorten sosiaalinen vahvistaminen, 
yleinen ehkäisy ja riskiehkäisy. Yleisen ehkäisyn tarkoituksena nähdään ajankoh-
taisen tiedon antaminen nuorille eri päihdeaineista ja niiden käytön aiheuttamis-
ta yleisistä riskeistä. Terveydellisten riskien käsittelyn lisäksi voidaan pohtia myös 
päihteiden aiheuttamista vaikeuksista kaverisuhteissa, koulunkäynnissä ja perhe-
elämässä. Asioiden käsittelytavassa, näkökulmissa ja käytettävissä esimerkeissä tu-
lisi lähteä mahdollisimman läheltä nuorten omaa kokemusmaailmaa. Pelkkä tiedon 
jakaminen ei aina riitä. On pyrittävä varmistumaan myös siitä, miten nuoret ovat 
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tulkinneet heille jaettua tietoa ja miten syntynyt ymmärrys vastaa heidän omaa ko-
kemusmaailmaansa. (Pylkkänen ym 2009.)

Opettajien käsityksiä ehkäisevään huumetyöhön suuntautuneesta koulukasva-
tuksesta ja opetuksesta tarkastelevassa väitöskirjassaan Outi Mäkitalo pyrki tun-
nistamaan opettajien erilaisia tapoja ymmärtää päihdeilmiötä ja heidän tapojaan 
toteuttaa ehkäisevää huumetyötä.28 Mäkitalon tutkimuksen mukaan opettajat tar-
kastelivat päihdekäsitettä enimmäkseen terveysnäkökulmasta. Alkoholi ja huumeet 
eroteltiin selvästi toisistaan. Lisäksi opettajien käsitysten erot liittyivät siihen, mi-
ten laajasti huume-käsite määriteltiin ja siihen tarkasteltiinko huumeiden käytön 
terveysvaikutuksia aineisiin liittyen vai yleisemmällä vaikutustasolla. Usein näyt-
ti siltä, että on totuttu ajattelemaan, että lääketieteellisestä viitekehyksestä tuotet-
tu tieto on objektiivista. Kuitenkaan lääketieteen tuottama tieto ei olekaan samaa 
tietoa, jota opettajat ja oppilaat kohtaavat omassa maailmassaan. (Mäkitalo 2008, 
175–181.)

Osa tutkimukseen osallistuneista opettajista korosti ehkäisevän huumetyön 
sisällöstä terveysvaikutusten ja niihin liittyvien faktojen merkitystä, kun taas osa 
opettajista liitti ehkäisevän huumetyön laajaan koulukasvatukseen perustuvaan 
kokonaisuuteen. Jälkimmäisessä tapauksessa perinteistä huumevalistusta kehite-
tään kohti elämisentaitoja, eettisyyttä sekä arvokasvatusta ja opetusta kehitetään 
voimavarakeskeisesti. Ensimmäisessä vaihtoehdossa huumevalistuksen toteutta-
jaa haetaan usein ulkopuolisen asiantuntijan avulla ja kasvatustehtävän toteutumi-
nen korvataan faktatiedon esittämisellä oppilaan uusien kykyjen ja ominaisuuksien 
kehityksen jäädessä toiselle sijalle. Eräät opettajat painottavat voimakkaita tunne-
kokemuksia (esimerkiksi kuvat huumeiden aiheuttamista terveysongelmista), kun 
taas toiset painottavat tietopainotteista opetusta saarnaamisen ja moralisoinnin si-
jaan. Koska oppilaalle tarjottava oppimisen sisällön kokonaisuus koostuu ainetie-
toudesta, opettajat eivät koe olevansa päteviä puhumaan huumeista, sillä heillä ole 
alan erityisasiantuntemusta. Toisen vaihtoehdon lähtökohdasta opettajat laajenta-
vat omaa rooliaan kasvattajina toimimiseen ja korostavat nuorten vuorovaikutus-
taitojen kehittämistä sekä nuorten kriittistä kykyä päättää suhtautumisestaan huu-
meisiin erilaisen tiedon ja oman ajattelun perusteella. Opettajat kokivat olevansa 
omien tietojensa ja taitojensa (sekä niiden kehittämisen) kautta päteviä puhumaan 
huumeista. Myös he täydentäisivät opetustaan ulkopuolisten asiantuntijoiden vie-
railuilla, vaikka epäilivätkin näiden tietojen relevanttiutta kasvatustehtävän suh-
teen. (Mäkitalo 2008, 175–181.) 

Ehkäisevän huumetyön kannalta keskeistä on se, miten opettajat ymmärtävät 
tehtävänsä, sillä oppilaille päättyvä tieto suodattuu opettajan läpi sen kautta, mi-

28 Tutkimuksessa käytettiin fenomenografista tutkimusotetta. Haastatteluaineisto koostui 9 lukion opetta-
jan haastattelusta (tällöin tutkija oli havainnut aineiston olevan riittävän rikas erilaisine vaihteluineen). 
Kaikkia haastateltavia haastateltiin keskimäärin tunnin verran kahdesti, ensin keväällä ja toisen kerran 
syksyllä 2001. Haastateltavat opettajat edustivat eri aineita. (Mäkitalo 2008, 58.)
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ten opettaja itse asian näkee. Opettajien roolina instituution näkökulmasta onkin 
auttaa oppilaita muodostamaan vastuullisuutta suhdetta maailmaan. Huumeiden 
viihdekäyttökulttuurin leviämisen myötä myös opetuksen pitää mukautua uusiin 
haasteisiin ja opettajia pitää rohkaista koulujen huumekasvatuksesta käytävään kes-
kusteluun. (Mäkitalo 2008, 181–182, 185–189.)

Preventiimi, joka toimii valtakunnallisen Humanistisen ammattikorkeakoulun 
(HUMAK) yhteydessä, järjestää myös nuorisoalan ehkäisevän päihdetyön täyden-
nyskoulusta ammattilaisille. 

3.2 Suunnattu ja kohdennettu ehkäisevä  
huumetyö

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on julkaissut oppaan mielenterveys- ja päihdeon-
gelmien varhaisesta tunnistamisesta. Opas on tarkoitettu asiakastyötä tekevien ter-
veydenhuollon ja sosiaalialan ammattilaisten käyttöön helpottamaan nuorten ja ai-
kuisten mielenterveys- ja päihdehäiriöiden tunnistamista ja seulomista. Se tarjoaa 
mittareita erilaisten riskien arviointiin sekä käytännönläheisiä neuvoja ehkäisytyö-
hön. Huumausaineiden osalta oppaassa korostetaan luottamuksellisen potilassuh-
teen tärkeyttä sekä työntekijöiden riittäviä perustietoja huumausaineista. Opas ei 
suosittele huumausainetestien rutiininomaista käyttöä huumausaineiden käytön 
tunnistamissa. Parhaiten testaus soveltuu käytettäväksi käyttäytymisen muutok-
seen kannustavan hoitosuhteen osana. (THL 2009d.)

Oppaassa esitellään motivoivan haastattelun menetelmää, jolla pyritään vahvis-
tamaan yksilön omaa sisäistä motivaatiota muutokseen. Motivoivan haastattelun 
työvälineitä ovat avoimet kysymykset, heijastava kuunteleminen ja asiakkaan vah-
vistaminen. Oppaassa käsitellään myös huumausainehaittojen ehkäisemisen kol-
mea tasoa: itse huumausaineiden käytön ehkäisemistä (”Älä käytä.”), käyttötapoihin 
liittyvien haittojen ehkäisemistä (”Jos käytät, älä käytä pistämällä.”) tai käyttötapoi-
hin liittyvien riskien vähentämistä (”Jos käytät pistämällä, käytä aina puhtaita pis-
tosvälineitä.”). (THL 2009d.)

Terveysneuvontapisteiden29 tärkeänä tehtävänä antaa riskiehkäisyä. Kunnat ja 
järjestöt tekevät myös etsivää työtä, jolla pyritään tavoittamaan palveluiden pii-
riin kuulumattomia yksilöitä kuten koulupudokkaita tai huumeiden käyttäjiä, jotka 
eivät käytä terveysneuvontapisteiden palveluita. Kohdennettua tietoa huumeiden 
käytön riskeistä annetaan myös järjestöjen toimesta erilaisissa toimintaympäris-
töissä kuten rock festivaaleilla tai konemusiikkitapahtumissa. (Ks. mm. Punainen 
Risti 2010; YAD 2008.)

29 Ks. alaluku 7. Huumeisiin liittyvien terveyshaittojen vähentäminen.
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Riskiehkäisy nuorilla 

Kohdennettua riskiehkäisyä kun tarvitaan kun sosiaalisen vahvistamisen ja yleisen 
ehkäisyn menetelmät välttämättä enää riitä ja on otettava huomioon nuorelle jo 
kertyneet omakohtaiset kokemukset päihteistä: Päihdemyönteisestä elämäntavas-
ta on puhuttava kriittisesti ja sen todellisia vaaroja kaikilla elämänalueilla on tuo-
tava konkreettisesti esille. Riskiehkäisy on aina toteutettava vahvasti verkostoituen 
nuoren ympärillä toimivien muiden auttamistahojen sekä perheen kanssa. Nuorten 
päihdehoito ja kuntoutus on usein samalla myös riskiehkäisyä, jolla pyritään on eh-
käisemään paluu päihdemyönteiseen elämäntapaan. Nuorten riskiehkäisy tapah-
tuu usein nuorisohuoltolaitoksissa, nuorten kuntoutusyksiköissä sekä työpajoilla. 
(Pylkkänen ym. 2009.)

Nuorten ahdistuksen ja päihteiden käytön kohtaamisesta ja mahdollisten ongel-
mien tunnistamisesta on kirjoitettu opas vanhemmille ja nuorten parissa työsken-
televille. Jossa kuvataan ahdistuneisuuden ja päihteiden käytön yhteyksiä. (Fröjd 
ym. 2009)

Hyvinvointia ja terveyden edistämistä lukiossa ja ammatillisissa oppilaitoksissa 
selvittäneissä kyselytutkimuksissa30 kysyttiin miten toimittiin kun epäiltiin huumei-
den käyttöä. Huumetapauksia raportoitiin kaiken kaikkiaan erittäin vähän, mut-
ta ammatillisissa oppilaitoksissa (n=29) kuitenkin huomattavasti lukioita (n=13) 
enemmän, mutta määrät olivat kuitenkin erittäin pienet. Yleisemmin opettaja, ryh-
mänohjaaja tai rehtori pyrki keskustelumaan oppilaan kanssa. Ammatilliset oppi-
laitokset olivat selvästi aktiivisempia ohjaamaan oppilaan oppilaiden terveyden-
huollon piiriin, mutta myös ottamaan yhteyttä alle 18-vuotiaan vanhempiin ja/tai 
lastensuojeluun ja/tai poliisiin. (Rimpelä ym. 2009b; Väyrynen ym. 2009.)

Päihdelinkki.fi

Keskeinen päihdealan järjestö, A-klinikkasäätiö, loi jo yli 10 vuotta sitten huume-
työn tueksi kansallisen sähköisen huumetietopalvelun (Päihdelinkki). Päihdelinkki 
on matalan kynnyksen verkkopalvelu, joka tarjoaa riippuvuuksiin liittyvää tietoa 
ja oma-apuvälineitä. Vuoden 2010 keväällä palvelulla oli kuukausittain keskimää-
rin 72 000 kävijää. Päihdelinkin kävijäkyselyllä keväällä 2010 kartoitettiin palve-
lujen käyttäjäprofiilia sekä käytettyjä palveluja. Naiset käyttävät palvelua hieman 
enemmän (52 %) ja kolmasosa (32 %) kävijöistä on 17–26-vuotiaita. (Päihdelinkki 
2010.)

30 Pääosin yhtenäinen kysely järjestettiin v. 2008 kaikille lukioille (N=416), sekä sellaisille oppilaitoksille 
joissa järjestettiin ammatilliseen perustutkintoon johtavaa koulutusta (N=192). Lukioista kyselyyn vasta-
si 90 % ja oppilaitoksista 84 %.
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Noin kolmannes vastaajista ilmoitti hakevansa tukea palvelusta omaan tilan-
teeseensa, Selkeästi suurimmalla osalla, yli 40 %, ongelmapäihde oli alkoholi. 
Huumeiden osuus on lievästi noussut sekä tiedonhaun kohteena että henkilökoh-
taisena päihdeongelmana verrattuna vuoden 2007 kyselyn tuloksiin ja huomion-
arvoista on lääkkeiden ongelmakäytön osuuden kasvu jopa 5 prosenttiyksiköllä. 
Lisäksi sivuilla vierailtiin läheisten, yleisen kiinnostuksen, opiskelun ja työn takia. 
(Päihdelinkki 2010.)

Kuivaushuone- keskustelualueen tavoitteena on huumeiden käytön lopettami-
nen. Keskustelualueista suosituin on huumeaiheinen Sauna- keskustelualue, jon-
ka tavoitteena on erityisesti päihdehaittojen vähentäminen. Vuonna 2008 Sauna-
keskustelualueella vieraili keskimäärin noin 8 800 eri kävijää kuukaudessa. Vierailuja 
saunaan tehtiin kuukausittain parhaimmillaan yli 30 000. Keskustelualueelle teh-
dyn kävijäkyselyn31 perusteella kyselyyn vastanneiden miesten ja naisten keski-ikä 
oli 25 vuotta ja osuudet lähes samat. Vastaajista suurin osa oli kaupunkilaisia, noin 
kolmannes pääkaupunkiseudulla. Töissä olevia ja opiskelijoita oli vastanneista mo-
lempia noin kolmannes. Lähes puolet vastaajista luonnehti päihteiden käyttöään 
satunnaiskäytöksi, eivätkä kaikki Sauna-palstan vierailijat olleet päihteidenkäyttä-
jiä. Yleisin käytetty päihde vastaajien joukossa oli alkoholi (75 %) ja muista käyte-
tyistä päihteistä mainittiin kannabis (60 %), bentsodiatsepiinit (50 %), amfetamiinit 
(kolmannes), buprenorfiini (21 %) tai muut opiaatit (kolmannes), ekstaasi (23 %) ja 
lakka (16 %). (Päihdelinkki 2009.)

Suurin osa vastaajista vierailee Sauna-alueella säännöllisesti, lukee Sauna-
keskusteluja valikoiden ja viettää keskustelualueella alle tunnin viikossa. Kuitenkin 
joka neljäs vastaaja kertoi käyvänsä lähes päivittäin keskustelualueella. Eniten 
Sauna-keskusteluja käytetään tietolähteenä (42 %) tai vertaistuen hakemiseen 
(27 %). Vastaajista noin 40 prosenttia kertoi luopuneensa jonkin päihteen kokei-
lusta ja 30 säännöllisestä käytöstä Sauna-keskustelujen innoittamana. Yli 40 pro-
senttia ilmoitti myös vähentäneensä suonensisäistä käyttöä. Toisaalta 30 % Sauna-
palstan käyttäjistä ilmoitti myös keskustelujen houkutelleen käyttämään sellaisia 
päihteitä, joita ei olisi muuten kokeillut. (Päihdelinkki 2009.)

31 Saunan kävijäkyselyyn vastasi vuonna 2008 kaikkiaan 131 Saunan kävijää.
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4 Huumeiden ongelmakäyttö 

Huumausaineiden ongelmakäyttäjien määrää arvioidaan Suomessa amfetamiinien 
ja opiaattien ongelmakäyttäjien määrällä, joka oli 14 500–19 100 vuonna 2005, eli 
koko maan osalta 0,6–0,7 % maan 15–55-vuotiaasta väestöstä. Lähes neljä viidestä 
ongelmakäyttäjästä oli amfetamiinin käyttäjiä. Miesten osuus oli lähes 80 %. Eniten 
ongelmakäyttäjiä oli 25–34-vuotiaiden ikäryhmässä.

Huumehoidon tietojärjestelmän vuoden 2009 tietojen mukaan päihdehuollon 
kaikkien huumeasiakkaiden joukossa ensisijaisina hoitoon hakeutumiseen johta-
neina päihteinä olivat opiaatit (55 %), stimulantit (16 %), alkoholi (18 %), kannabis 
(10 %) ja lääkkeet (7 %). Nämä tulokset heijastavat hoidon tarjontaa: korvaushoi-
toa on toistaiseksi olemassa vain opiaattien käyttäjille. Opiaatteihin kuuluva bup-
renorfiini oli ensisijaisena hoitoon johtaneena päihteenä peräti kolmanneksella ko-
ko asiakaskunnasta. Eri huumausaineiden, alkoholin ja lääkeaineiden sekakäyttö 
on tyypillinen osa suomalaista päihteiden ongelmakäyttökulttuuria. 

Tutkimusten mukaan alkoholi on pääasiallinen ongelmapäihde Suomessa. 
Huumeiden ongelmakäyttö yhteiskunnallisena ongelmana on varsin tuore. 
Tyypillistä huumeiden ongelmakäytössä Suomessa on ongelmakäyttäjien suhteel-
lisen nuori ikä, tästä johtuva suhteellisen lyhyt käyttöhistoria, vaikka käyttäjäkunta 
onkin selvästi vanhentunut viimeisen kymmenen vuoden aikana. Suomelle erityi-
nen piirre on myös buprenorfiinin keskeinen asema pistoskäytössä. Useat huumei-
den käyttäjät ovat monella tavalla syrjäytyneitä ja heillä on päihdeongelmien lisäk-
si monia muita sekä sosiaalisia että terveyteen liittyviä häiriöitä.

4.1 Huumeiden ongelmakäyttö  
tilastoarvioiden perusteella 

Huumeiden ongelmakäytön laajuutta on seurattu vuodesta 1997 lähtien viran-
omaistilastojen perusteella tehtyjen tilastollisten arvioiden32 perustella. Arvion mu-
kaan 15–54-vuotiaasta väestöstä koko maassa oli vuonna 2005 noin 14 500–19 100 
amfetamiinien ja opiaattien ongelmakäyttäjää. (Partanen ym. 2007.)

32 Ongelmakäyttäjien määrän arviointi perustuu tilastolliseen merkintä-takaisinpyynti -menetelmään (cap-
ture-recapture), jossa samasta kohdejoukosta otettujen otosten päällekkäisten tapausten perusteella voi-
daan arvioida tilastollisesti kohdejoukon kokoa. Otokset määriteltiin kohdejoukkoon (amfetamiinin ja 
opiaattien ongelmakäyttäjät) kohdistuneiden interventioiden avulla. Järjestelmän interventiot olivat hen-
kilön hoito sairaalassa amfetamiini- tai opiaattidiagnoosin perusteella, henkilöön kohdistuneet rikosoi-
keudelliset toimet amfetamiinin tai opiaatin käyttö- tai hallussapitorikoksen vuoksi, henkilön joutuminen 
kiinni ajaessaan autoa amfetamiinin tai opiaattien aiheuttamassa päihtymystilassa sekä tartuntatautire-
kisteristä suonensisäisen huumeiden käytön vuoksi kirjatut C-hepatiittitapaukset. Tuloksena esitetyt ar-
vovälit perustuvat 95 prosentin luottamusväliin. Osaryhmiin on sovellettu erilaisia log-lineaarisia malle-
ja, joten niiden summa ei ole sama kuin kokonaisarvio. (Partanen ym. 2004, 2007.)
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Amfetamiinien ja opiaattien ongelmakäyttäjien33 määrä lisääntyi selvästi vuo-
desta 1999 vuoteen 2002. Sen jälkeen amfetamiinien ja opiaattien ongelmakäyttä-
jien osuus on pysynyt samalla tasolla. Ongelmakäyttäjien selvän enemmistön, 75–
80 % muodostivat amfetamiinien ongelmakäyttäjät, joita vuonna 2005 oli 0,4–0,7 % 
Suomen 15–54-vuotiaasta väestöstä. Opiaattien ongelmakäyttäjiä oli arvion mu-
kaan 0,13–0,18 % väestöstä. Naisten osuus oli noin 20–30 % kummassakin aineryh-
mässä. 15–24-vuotiaiden nuorten osuus käyttäjistä oli noin 25–35 %, mutta he eivät 
olleet enää ikäryhmänä suurin käyttäjäryhmä, kuten aiemmin, vaan 25–34-vuo-
tiaiden osuus oli jo saavuttanut nuoremman ikäluokan osuuden. (Partanen ym. 
2007.)

Kaikista ongelmakäyttäjistä noin 50–60 % oli Etelä-Suomesta ja näistä selvästi 
yli puolet pääkaupunkiseudulta. Naisten osuus ongelmakäyttäjistä näyttäisi olevan 
vähenemässä tasaisesti koko Suomessa, ehkä pääkaupunkiseutua lukuun ottamatta 
Pääkaupunkiseudulla puolestaan näkyy selvimmin käyttäjäjoukon ikääntymiskehi-
tys. Vuoden 2005 tietojen valossa näyttäisi mahdolliselta, että huumausaineongel-
ma keskittyisi tulevaisuudessa pääkaupunkiseudulle ja ehkä muutaman suurimman 
kaupungin alueille, joihin keskittyisivät myös erityiset hoitopalvelut (korvaushoito, 
terveysneuvonta). (Partanen ym. 2007.) 

Kansainvälisiä vertailuja tehtäessä on syytä pitää mielessä, että Suomessa ongel-
makäyttäjien määrän arvio perustuu melko laajaan määritelmään etenkin amfeta-
miinien osalta ja että arvioon voi sisältyä myös satunnaiskäyttäjiä. Ongelmakäyttäjien 
määriä koskevissa ajallisissa vertailuissa on epävarmuustekijöitä, sillä muutoskehi-

33 Tutkimuksessa käytetyn kansallisen määritelmän mukaan ongelmakäytöllä tarkoitetaan amfetamiinien 
tai opiaattien käyttöä, joka on aiheuttanut käyttäjälle sosiaalisia tai terveydellisiä haittoja. Lisäksi haitat 
ovat aiheuttaneet viranomaisen puuttumisen asiaan jollain tavalla, mikä käy ilmi viranomaisrekistereis-
tä.

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

1998 1999 2001 2002 2005

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

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

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

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

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

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

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

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

Lähde: Partanen ym. 2004, 2007.
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tys on vielä hyvin lyhyt ja yhteiskunnan palvelujärjestelmässä on samaan aikaan 
tapahtunut suuria muutoksia. (Virtanen 2004). Esimerkiksi päihdehuollon palve-
lujärjestelmän kehittämiseen on panostettu voimakkaasti 2000-luvulla, mikä on 
mahdollisesti vähentänyt sairaalahoitoon tulleiden määrää, terveysneuvontapistei-
den lisääntymisellä on ollut vähentävä vaikutus tartuntatautien ilmenevyyteen, rat-
tijuopumusten kirjaamiskäytäntö on tiukentunut, mikä huumeiden osalta on lisän-
nyt päihtyneenä ajaneiden -rekisterin huumetapausmäärää ja ”huumausaineiden 
käyttörikoksen” määrittely on vaikuttanut välillisesti myös poliisin tapaan kirjata 
eri aineita omaan rekisteriinsä. (Partanen ym. 2007.) 

4.2 Huumeiden ongelmakäyttö muiden  
tutkimusten mukaan 

Etelä-Suomen kolmella äitiyspoliklinikalla vuosina 1992–2001 raskaana olleiden 
päihdeongelmaisten äitien terveyttä on seurattu rekisteritutkimuksella vuoden 2007 
loppuun asti.34 Alun perin päihdeongelmattomiin äiteihin verrattuna raskausaika-
na päihdeongelmaisten äitien kuolinriski on yli kaksikymmenkertainen ja erityisen 
suuri liittyen väkivalta ja tapaturmakuolleisuuteen. Vastaavasti päihdeongelmais-
ten äitien terveydenhuollon vuodeosastokäyntien määrä oli lähes kaksinkertainen, 
hoitopäivien määrä hieman yli kaksinkertainen sekä poliklinikkakäyntien määrä 
selvästi yli kaksinkertainen verrattuna äiteihin, joilla ei havaittu raskauden aika-
na päihdeongelmaa. Erityisen suuri sairastavuusriski (20–60-kertainen riski) koh-
distui alkoholiin ja huumausaineisiin liittyviin erilaisiin mielenterveyssairauksiin 
sekä myös tartuntatauteihin (10–20-kertainen riski). Vastaavasti alkoholin ja huu-
meiden ongelmakäytön laitoshoidon riski oli lähes 20-kertainen raskauden aika-
na päihdeongelmaisilla äideillä ja heille maksettiin myös päihdehoitoon liittyvis-
tä lääkkeistä sairasvakuutuksesta 10 kertaa useammin korvauksia kuin alun perin 
päihdeongelmattomille äideille. Lisäksi päihdeongelmaisten äitien riski joutua työt-
tömyyden vuoksi työttömyysperuspäivärahalle oli kaksinkertainen ja riski joutua 

34 Tutkimuksessa alkoholi tai huumeongelmasta kärsivät äidit ohjattiin 2–4 viikon välein äitiysvalmennuk-
sen ajan tehostettuun tuki- ja seurantahoitoon. Kaikkiaan vuosina 1992–2001 päihdeongelman vuoksi 
hoitoon ohjattuja äitejä oli 526 ja he synnyttivät 626 lasta, kun vastaavilla poliklinikoilla samaan aikaan 
syntyi yhteensä 172 600 lasta. Tutkimusasetelmaa varten syntymärekisteristä valittiin 1 792 äiti-lapsi paria 
verrokkiryhmäksi (kolme jokaista tutkimustapausta kohden) muun muassa äitiysiän ja syntymäajankoh-
dan perusteella, jolloin poissulkukriteerinä oli päihteisiin liittyvä hoitorekisterimerkintä seuranta-ajan-
kohdan alussa, Tutkimuksen seurantarekisterejä olivat syntymärekisteri, sosiaali- ja terveydenhuollon 
hoitoilmoitusrekisteri, sosiaalivakuutusrekisteri ja kuolinsyyrekisteri. Päihdeongelmaisista äideistä alko-
holia käytti päivittäin ennen raskautta 25 % ja raskauden aikana 11 % sekä vastaavasti opiatteja käytti 
ennen raskautta 12 % ennen raskautta ja 6 % raskauden aikana, Analyysissa käytettiin logistista regres-
sioanalyysia ja vertailuissa tunnuslukuna vetosuhdetta (odds ratio) 95 % luottamusvälillä. (Sarkola ym. 
2007; Kahila ym. 2010.)
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työkyvyttömyyseläkkeelle (ensisijassa erilaisten mielenterveysongelmien vuoksi) 
oli yli kymmenkertainen verrattuna päihdeongelmattomiin äiteihin. Kaikki indi-
kaattorit osoittavat näin raskausaikana päihdeongelmaisten äitien sairastavuuden 
ja sosiaalisten haittojen kasautumista myös pitkällä aikavälillä. (Kahila ym. 2010) 
Vastaavat ilmiöt tulevat selvästi esiin myös päihdeongelmaisten äitien lasten huos-
taanottoja tarkasteltaessa (Sarkola ym. 2007.)

Sinikka Törmän väitöskirjassa tarkasteltiin huono-osaisimpien huumeiden 
käyttäjien asemaa hoitojärjestelmässä – erityisesti hoitoon pääsyn kynnyksen nä-
kökulmasta.35 Tutkimuksen yhteenvedon perusteella huono-osaisimpien huumei-
den käyttäjien hoitoa vaikeuttavien yksilöllisten ongelmien keskipisteessä eivät ole 
vain päihteet. Yleiset huono-osaisuusspesifit hoidon kynnystekijät on syytä erottaa 
siksi, että juuri ne aiheuttivat usein akuuteinta avun tarvetta. Näitä olivat tutkimuk-
sen perusteella muun muassa asunnottomuus, fyysinen ja psyykkinen huonokun-
toisuus sekä vaikeat elämänkokemukset. Hoidon kannalta nämä vaikeuttivat erityi-
sesti yhteydenpitoa hoitojärjestelmään sekä heikensivät asiakkaan kykyä keskittyä 
ja kiinnittyä hoitoon. (Törmä 2009, 107–115.)

Päihteiden käyttöön yleisesti liittyviä kynnystekijöitä hoitoon hakeutumiselle 
olivat asiakkaan päihtymystila asioidessa, monipäihdekäyttö, poikkeava vuorokau-
sirytmi, ulkoinen olemus, häpeä ja erilaiset päihdekulttuurit. Nämä hankaloittivat 
hoitoon hakeutumista perinteisiin hoitoyksikköjen aukioloaikoihin ja yksikköihin, 
joissa asioivat eri päihdekulttuurin edustajat. Sekavassa tilassa asioinut asiakas ei 
myöskään välttämättä muistanut jälkeenpäin, mitä oli sovittu ja toimi tietämättään 
vastoin lupauksiaan. Huumespesifejä kynnystekijöitä olivat tutkimuksen mukaan 
muun muassa leimautumisen pelko, rikollinen identiteetti, poliisin ja muiden kont-
rolliviranomaisten pelko sekä velkojien pelko. Nämä estivät hakeutumisen huume-
spesifeihin palveluihin, joiden osalta hoidon hyötyjen suhde ”narkkariksi” leimau-
tumisesta aiheutuviin haittoihin ei ollut selkeä. Eräät huumeiden ongelmakäyttäjät 
turvautuivat rohkeampien ja hyväkuntoisempien palveluihin esimerkiksi ruiskujen 
ja neulojen vaihtamisessa. (Törmä 2009, 107–115.) 

Ongelmakäyttäjän yksilöön liittyvät seikat vaikuttivat keskeisesti ongelmakäyt-
täjien hoitoon pääsyyn, mutta myös hoito itse asetti omat kynnyksensä hoitoon 
pääsylle. Erityisesti ongelmat ilmenivät perinteisissä hoitoyksiköissä ja niiden hoi-
toon liittyvissä liian korkeissa vaatimuksissa tai motivaatio-odotuksissa, palvelujen 
erikoistumisissa ja ongelmien pilkkomisessa, vaativissa menettelytavoissa (ajanva-
raukset, soittoajat, tiukat seulat) tai palvelujen järjestämisen ajassa ja paikassa (liian 

35 Väitöskirja oli artikkeliväitöskirja, joka perustui yhteenveto-osioon ja neljään artikkeliin vuosilta 2006–
2008. Väitöskirjan aineistot olivat vuosilta 2003–2005. Tutkimusaineisto koostuu (1) liikkuvan terveys-
neuvontayksikön asiakaskäytitiedoista (n=2 933), asiakkaiden strukturoiduista haastatteluista (n=212), 
sekä teemahaastatteluista asiakkaille (n=20) ja palvelujen tuottajille (n=13) ja sähköpostikyselystä ter-
veysneuvonta-ambulanssin työntekijöille (n=29); (2) päihdehuollon päiväkeskuksen strukturoiduista 
asiakashaastatteluista (n=81) ja viidestä teemahaastattelusta palvelujen tuottajille; ja (3) päiväkeskuksessa 
sekä huumepoliklinikassa asioivien 11 huumeiden käyttäjän asiakas- ja potilastietoihin. (Törmä 2009.)
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vaikeasti lähestyttävä paikka). Edes matalan kynnyksen palvelujen kynnys ei aina 
ollut riittävän matala huono-osaisimpien asiakkaiden kannalta. Jossain tapaukses-
sa matalaan kynnykseen liittyviin palveluihin liittyi haittojen vähentämisen ideolo-
gian valtaistamisen (empowerment) sekä oman toimijuuden liiallinen korostami-
nen, minkä seurauksena kaikkein huono-osaisimpien kynnys hoitoon itse asiassa 
kasvoi. Toisaalta kynnyksen mataloittaminen aiheutti sivuvaikutuksena perinteisen 
päihdehoidon yksikköjen kynnyksen nousua – matalakynnyksiset asiakkaat kun 
voi aina käännyttää heille tarkoitettuihin erityisiin matalan kynnyksen palveluihin. 
(Törmä 2009, 116–128.)

Päihderiippuvuus- sekä ongelmakäyttöilmiön (addiction) määrittelyn muutos-
ta lehdistössä vuosina 1968–2006 on analysoitu Suomen laajalevikkisimmän sa-
nomalehden artikkelien pohjalta.36 Tulosten mukaan 40 vuoden ajanjaksoa kuvaa 
neljä kehityssuuntaa: ilmiöön liittyvien kirjoitusten määrän lisääntyminen, ilmiö-
kentän laajeneminen alkoholista hyvinkin erilaiseen poikkeavaan käyttäytymiseen 
ja samalle ennen marginaalisen ilmiön normalisoituminen sekä yhteiskunnallisten 
selitysmallien muuttuminen yksilötarinoiksi. Tarkasteltuna ajanjaksona ilmiötä ku-
vaavien artikkelien vuosittainen määrä näyttäisi tutkimuksen perusteella kaksin-
kertaistuneen. Vielä 1970- ja 1980-luvuilla ilmiö kohdentui tiettyyn ihmisryhmään, 
jolla oli ongelmia, jonkin tietyn, käyttäytymisilmiön, useimmin aineen (alkoholi, 
huumausaineet) kanssa. Tällöin ongelmallisuus liitettiin ryhmän sosiaalisen ase-
man ongelmiin eikä ilmiötä näin tarkasteltu ryhmää laajemman tason ilmiönä. Sen 
sijaan 1990-luvulta lähtien riippuvuusilmiö on liitetty hyvinkin erilaisiin ilmiöihin 
(työ-, peli-, TV-, nettiriippuvuus, syömishäiriöt jne.) siten, että ilmiöiden kohde-
joukko yhteensä kattaa jo suuren osan koko väestöä. Näin ongelmakenttä arkipäi-
väistyy, kun se koskettaa eri riippuvuuden ulottuvuuksilla yhä laajempaa väestön-
osaa. Samalla ilmiön kytkeytyminen ryhmän sosiaaliseen asemaan on heikentynyt 
ja eri riippuvuuden osa-alueet kytketään entistä laajemmin yksilökohtaisiin ongel-
miin – mikä heijastuu myös ongelma-ilmiöiden hoidossa, erityisesti hoidon medi-
kalisoitumisessa. (Hellman 2009; 2010.)

36 Tutkimus perustuu Helsingin Sanomien artikkeleihin, joissa käsitteellä riippuvuus (”addiction”) viita-
taan ”ongelmalliseen ja jatkuvasti toistuvaan käytöstapaan, jota yksilö kykenee kontrolloimaan huonos-
ti” tai käsitteisiin ”alkoholismi”, ”ongelmakäyttö”, ”bulimia” tms. tai näiden ongelmien hoitoon. Tekstit on 
valittu parillisina vuosina kolmen saman viikon ajalta. Kaikkiaan tekstejä oli ajanjaksona 1968–2006 yh-
teensä 200. Kymmenen vuoden ajanjaksoina tekstien määrä vaihteli seuraavasti: 49 tekstiä (1968–1978), 
26 (1980–1988), 63 (1990–1998), 62 (2000–2006). Aineisto analysoitiin sisällön analyysin menetelmällä. 
1990-luvulta asti ajan Helsingin sanomien päivittäislevikki on ollut 400 000 – 500 000 kappaletta.(Hell-
man 2009.)
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4.3 Huumeiden ongelmakäyttö muiden  
huumeindikaattorien mukaan 

Huumehoidon tietojärjestelmän37 vuoden 2009 tulosten mukaan päihdehuollon 
huumeasiakkaiden keski-ikä oli 30 vuotta. Ensisijaisina hoitoon hakeutumiseen 
johtaneina päihteinä olivat opiaatit (55 %), stimulantit (16 %), alkoholi (12 %), 
kannabis (10 %) ja lääkkeet (7 %). Opiaatteihin kuuluva buprenorfiini oli ensi-
sijaisena hoitoon johtaneena päihteenä 33 %:lla koko asiakaskunnasta (tauluk-
ko 5). Buprenorfiinin osuus hoitoon hakeutuneiden päähuumeena on lisääntynyt 
2000-luvulla kaikkein voimakkaimmin ja buprenorfiini onkin päähuumeena jo 
kolmanneksella huumeasiakkaista. (Väänänen & Ruuth 2010.)

Ongelmakäyttöön johtava haittojen kasaantuminen ilmenee ensi kertaa huu-
mehoitoon hakeutumista koskevien tietojen mukaan arviolta 3–5 vuoden viiveel-
lä ongelmapäihteen käytön aloituksesta. Kokeilukäytön voimakas lisääntyminen 
1990-luvun lopussa näyttäisi tämän valossa heijastuneen viiveellä ongelmakäyttä-
jien määrän kasvuun 2000-luvun alussa ja kokeilujen tasaantumiskehitys 2000-lu-
vun alussa uusimpiin ongelmakäyttäjien määrien arvioihin. Vastaavasti huumehoi-
don asiakaskunnan vuosi vuodelta ilmennyt lievä ikääntymiskehitys heijastuu myös 
huumeiden kokeilijoiden ja ongelmakäyttäjien ikäjakaumia koskevissa arvioissa.

Taulukossa 6 on ristiintaulukoitu huumehoidon asiakkaiden ensisijaisen päih-
teen kanssa oheiskäytetyt toiset ja kolmannet päihteet. Tarkastelemalla rinnakkain 
ensisijaista, toista ja kolmatta ongelmapäihdettä voidaan nähdä tyypillisiä seka-
käytön profiileja. Profiilit ovat pysyneet melko muuttumattomina koko 2000-lu-
vun. Opiaattien käyttäjillä oli eniten stimulanttien, kannabiksen ja lääkeaineiden 
oheiskäyttöä. Stimulanttien vuoksi hoitoon hakeutuneet käyttävät rinnan tasaises-
ti kannabista ja opiaatteja. Kannabiksen vuoksi hoitoon hakeutuneiden yleisimpiin 
oheispäihteisiin eivät sen sijaan enää kuulu lääkkeet tai opiaatit. Alkoholin vuok-
si hoitoon hakeutuneen käyttävät oheispäihteinään kannabista ja lääkkeitä mutta 
myös stimulantteja. (Väänänen & Ruuth 2010.) 

37 Tulokset perustuvat anonyymiin ja hoitoyksikköjen vapaaehtoisuuteen perustuvaan tiedonkeruuseen. 
Vuonna 2009 tietoja saatiin 92 yksiköstä (114 yksiköstä vuonna 2008, 110 yksiköstä vuonna 2007, 133 yk-
siköstä vuonna 2006) ja 3 321 päihdehuollon huumeasiakkaasta (4 109, 4 141, 4 865). Uusien hoitoon ha-
keutuneiden määrä on vastaavasti vähentynyt 379 asiakkaaseen (501, 655, 884). Tiedonkeruuseen osal-
listuvien yksikköjen määrä on vähentynyt 2000-luvun alun jälkeen voimakkaasti, mikä samalla heikentää 
tietojen kattavuutta ja myös tietojen vuosittaista vertailukelpoisuutta. Tämän vuoksi vuonna 2008 toteu-
tettiin tiedonkeruun kattavuuskysely kaikkiaan 525 hoitoyksikköön, joista 61 % vastasi kyselyyn. Kyselyn 
perusteella huumeasiakkaiden määräksi saatiin yhteensä12 807 asiakasta, joten huumehoidon tiedonke-
ruun kattavuusprosentti olisi noin 32 % tästä asiakaskunnasta. Vastaava kysely tehtiin vuonna 2004, jol-
loin asiakasmäärä oli 17 825, mutta kattavuusprosentti oli sama, vaikka tällöin huumehoidon tietojärjes-
telmässä oli mukana 165 hoitoyksikköä, Näin näyttäisi siltä, että huumehoidon tietojärjestelmä saavuttaa 
suhteessa yhtä laajan osuuden asiakaskunnasta, kuin 2004. Tiedonkeruuseen osallistumisen ongelmaksi 
osoittautuivat kyselyissä erityisesti resurssipula, huumeasiakkaiden vähäinen määrä ja päällekkäiset tieto-
järjestelmät. Katso myös alaluku 5.2. Huumehoidon asiakaskunta. (Väänänen & Ruuth 2010.)
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Valtaosa (84 %) päihdehuollon huumeasiakkaista oli käyttänyt huumeita jos-
kus pistämällä, näistä yli puolet (58 %) viimeisen kuukauden aikana ja joka kuudes 
(18 %) yhteisiä pistosvälineitä käyttäen. Opiaattien tavallisimpana käyttötapana oli 
pistäminen (81 %). Myös stimulanttien käyttäjistä 82 % käytti huumeita pistämäl-
lä. (Väänänen & Ruuth 2010.)

Helsingin terveysneuvontapisteissä, joissa pistoskäyttäjien on mahdollista vaih-
taa likaiset pistosvälineet anonyymisti puhtaisiin, kerättiin vuonna 2005 kahden 
viikon aikana vapaaehtoisella kyselyllä ja anonyymisti tietoja asiakkaiden huumei-
den käytöstä. Kyselyyn vastasi noin 30 % asiakkaista. Tulosten mukaan asiakkai-
den keski-ikä oli 27,8 vuotta. Naisia oli neljännes ja he olivat keskimäärin 1,5 vuotta 
miehiä nuorempia. Vastanneista lähes kolme neljästä kertoi, että heidän useim-
miten pistämällä käyttämänsä huume oli buprenorfiini ja yksi neljännes mainit-
si amfetamiinin tai metamfetamiinin. Kuitenkin vain 28 % kertoi pistävänsä vain 

Taulukko 5. Ensisijainen ongelmapäihde %-osuutena huumehoitoon hakeutu-
neista vuosina 2000–2009, %. 

2000 2001 2002 2003 2004* 2005 2006 2007 2008 2009

Opiaatit 29 28 28 31 34 37 41 46 50 55

 – heroiini 20 13 6 3 3 2 2 2 2 2

  –  buprenorfiini 7 12 20 24 27 29 31 33 34 33

Stimulantit 28 26 28 28 26 22 21 19 16 16

Kannabis 17 20 18 16 15 14 13 10 9 10

Alkoholi 18 19 20 19 18 19 17 17 18 12

Lääkkeet 5 6 5 6 6 7 7 7 7 7

*= tiedot korjattu

Lähde: Huumehoidon tietojärjestelmä, THL.

Taulukko 6. Ensisijaisen päihteen kanssa käytetyt 2. ja 3. oheispäihteet vuon-
na 2009, %. 

Ensisijainen päihde Toisen ja kolmannen päihteen oheiskäyttö
ensisijaisen päihteen kanssa (%)

lkm % Stimulantit Kannabis Lääkkeet Alkoholi

Opiaatit 1818 55 34 35 51 14

– buprenorfiini 1100 33 37 35 56 17

Stimulantit 515 16 8 42 30 28

Kannabis 336 10 38 0 8 49

Lääkkeet 223 7 19 30 8 49

Alkoholi 411 12 39 59 36 0

Lähde: Huumehoidon tietojärjestelmä, THL
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buprenorfiinia, muut voitiin lukea sekakäyttäjien luokkaan. Noin 55 % asiakkaista 
kertoi sekakäytön osana olevan amfetamiinin tai metamfetamiinin. Asiakkaat oli-
vat käyttäneet pistämällä opiaatteja keskimäärin 7,3 vuotta, mutta yleisin käyttöjak-
so oli 4 vuotta. Tutkimuksen otoksen arvioitiin kattavan noin 5–10 % kaikista pää-
kaupunkiseudun pistoskäyttäjistä. (Alho ym. 2007.) 38

Ongelmakäyttöä epäsuorasti heijastavissa huumekuolematilastoissa silmiinpis-
tävintä on kuolemiin liittyvien buprenorfiini-löydösten määrän kasvaminen vuosit-
tain 2000-luvulla vuoden 2000 alle 10 tapauksesta sataan tapaukseen vuonna 2008. 
Samaan aikaan kannabislöydösten määrä on lisääntynyt puolella, 60 tapauksesta 
noin 100 tapaukseen ja amfetamiinilöydösten määrä on pysynyt noin 70 tapauk-
sessa. Heroiinikuolemien samoin kuin kokaiinikuolemien määrä on pysynyt ko-
ko aikavälin muutamissa tapauksissa vuosittain. Näin myös huumekuolematilastot 
osoittavat buprenorfiinin osuuden lisääntyneen ongelmakäytössä suhteissa muihin 
keskeisiin huumeisiin koko 2000-luvun ajan. Huumausainekuolemissa näkyy myös 
ongelmakäyttäjien ikääntyminen, sillä kuolemansyyrekisterin mukaan alle 25-vuo-
tiaiden osuus on laskenut vuoden 2000 yli kolmanneksen osuudesta vuonna 2008 
noin viidennekseen kaikista kuolemansyyrekisterin mukaista huumekuolemista.39 

38 Kyselyssä jaettiin 589 vastauslomaketta, joista palautettiin 176. Kuitenkin vastausprosentti lienee kor-
keampi, sillä yksikössä asiointi on anonyymiä, joten sama asiakas saattoi käydä vastausaikana useamman 
kerran yksikössä. (Alho ym. 2007.)

39 Ks. alaluku 6.3 Huumekuolemat ja huumeiden käyttäjien kuolleisuus.



61

5 Huumehoito

Raportti 40/2010
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

5 Huumehoito

Päihdehuoltolain mukaan kunnan on huolehdittava päihdehuollon järjestämisestä 
siten, että palvelut vastaavat sisällöltään ja laajuudeltaan kunnassa esiintyvää tar-
vetta. Päihteenä pidetään kaikkia päihtymistarkoituksessa käytettäviä aineita: al-
koholia, korvikkeita, lääkkeitä ja huumeita. Päihdehuollon erityispalvelujärjestel-
mä koostuu avohoidosta (A-klinikat, nuorisoasemat), lyhytaikaisesta laitoshoidosta 
(katkaisuhoitoasemat), pidempiaikaisesta kuntoutushoidosta (kuntoutusklinikat) 
ja tukipalveluista (päiväkeskukset ja tukiasunnot) sekä vertaistukitoiminnasta. 

Päihdehuollon erityispalvelujen ohella entistä enemmän päihde  ongelmaisia 
hoidetaan sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalveluissa, joita ovat sosiaalitoimis-
tot, lastensuojeluyksiköt, mielenterveystoimistot, terveyskeskusten vastaanotot ja 
vuodeosastot, sairaalat sekä psykiatriset sairaalat. Suomalaisessa järjestelmässä ko-
rostetaankin, että pelkät hoitotoimet eivät ole useinkaan riittäviä, vaan päihdeon-
gelmaista tulee tarvittaessa auttaa ratkaisemaan myös toimeentuloon, asumiseen ja 
työhön liittyviä ongelmia.

Suomalainen sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen on hajautettu kunnil-
le, mutta paikallishallinnolta puuttuvat sellaiset seurantajärjestelmät, jolla asiakas-
ryhmäkohtaisia hyvinvointivajeita ja palvelutarpeita olisi mahdollista tunnistaa. 
Erityisesti huono-osaisimmilla päihdeasiakkaiden riski jäädä palveluverkon ulot-
tumattomiin on lisääntynyt. 

Päihdetyön kehittämistä varten on luotu päihdehuollon palvelujen laatu-
suositukset (STM 2002) ja käypä hoito –suositus huumeongelmaisten hoitoon 
(Duodecim 2006). Huumehoitopalvelujen kehittämislinjassa on painottunut ma-
talan kynnyksen palvelujen kehittäminen ja tähän liittyvä koulutus. Ensimmäinen 
huumausaineiden käyttäjin pistosvälineiden vaihtoon tarkoitettu terveysneuvonta-
piste perustettiin Suomessa vuonna 1997 ja ylläpito- sekä korvaushoito tulivat vi-
ralliseksi osaksi päihdepalvelujärjestelmää vuonna 2000. Erityisen vaikeahoitoisia 
päihdepotilaita (monidiagnoosipotilaat) pyritään hoitamaan keskitetysti erityispal-
veluyksiköissä. 

Huumeiden käyttäjien lääkehoitojen lisääntymisen on väitetty aiheuttaneen en-
nen sosiaalisiksi ongelmiksi määriteltyjen päihdeongelmien medikalisoitumisen ja 
siirtymisen entistä enemmän terveydenhuollon piiriin. Opiaattiriippuvaisten kor-
vaushoitoa ollaan siirtämässä aiempaa enemmän terveyskeskuksiin ja osin myös 
apteekkien vastuulle. Tämä ilmiö heijastaa painotuseroja psykososiaalisesti ja lää-
ketieteellisesti suuntautuneen päihdehoitojärjestelmän välillä. Osasyynä siirtopyr-
kimyksille pidetään myös kuntien pyrkimystä siirtää säästösyistä palveluja erikois-
tason palveluista peruspalveluihin.

Päihdepalvelujärjestelmälle on myös haasteellista nähdä päihdeongelmat osana 
laajempia ongelmakokonaisuuksia, joihin kiinnittyvät niin mielenterveysongelmat, 
uudet hoidon tarpeet kuin yhä syvempi syrjäytymiskehitys. 
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5.1 Huumehoidon strategia ja  
hoitojärjestelmät

Valtioneuvoston huumausainepolitiikkaa vuosina 2008–2011 koskevan periaate-
päätöksen mukaan hoitopalveluja kehitetään ja hoidon tarjontaa lisätään, jotta kan-
salaiset saisivat yhdenvertaisesti tarvitsemansa palvelut. Huumeidenkäyttäjille tar-
jotaan monipuolisesti riippuvuuden luonteeseen sopivia erilaisia hoitovaihtoehtoja 
ja muun muassa opioidiriippuvaisten hoitoonpääsyä helpotetaan. Lisäksi tavoittee-
na on lisätä sellaista hoitoa, terveysneuvontaa ja tukea, jolla vähennetään huume-
ongelmiin liittyviä haittoja, kuten sairauksia, mielenterveysongelmia ja rikollisuut-
ta. (Valtioneuvosto 2007a.)

Palvelujen järjestäminen

Suomessa päihdehoidon palveluja toteutetaan sekä sosiaali- että terveydenhuol-
lossa. Päihdehuollon erityispalvelut sijoittuvat pääosin sosiaalihuollon puolelle. 
Päihdehuollon erityispalvelujen avohoito on asiakkaalle maksutonta. Laitoshoitoa 
varten asiakas tarvitsee yleensä maksusitoumuksen kotikuntansa sosiaalitoimis-
tosta. Päihdehuollon palveluita tuotetaan nykyisin hyvin eri tavoin: kunnan oma-
na toimintana, yhteistyössä päihdehuollon palvelujentuottajan (usein suurimman, 
so. A-klinikkasäätiön) kanssa, kuntayhtymissä, päihdepalvelusäätiössä tai ostoso-
pimuksilla muiden järjestöjen tai yksityisten yritysten kanssa. Esimerkiksi päihde-
huollon avopalveluja aikuisille tuottavista A-klinikoista (n=75) on kunnallisia 61 ja 
A-klinikkasäätiön ylläpitämiä 14. A-klinikkasäätiöllä on sopimus noin sadan kun-
nan päihdepalvelujen tuottamisesta. Päihdehuollon laitospalveluja tuottavia kunta-
yhtymiä on kolme, joissa jäsenkuntien määrä vaihtelee 24–71 välillä. Laitos-, kat-
kaisu- ja kuntoutusyksikköjen taustatahoina ovat useimmiten säätiöt, järjestöt tai 
yksityiset palvelujen tuottajat. (Kekki & Partanen 2008, 48.)

Kunta- ja palvelurakenneuudistus (Paras-hanke) pyrkii laajentamaan väestö-
pohjaa40, jolla sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut järjestetään. Suuremmilla väes-
töpohjilla, myös palvelujen laadun ja saatavuuden odotetaan paranevan ja samalla 
päihdeasiakkaita kyetään palvelemaan yhdenmukaisemmin ympäri maata. Kekin 

40 Kunnat velvoitetaan järjestämään perusterveydenhuollon ja siihen kiinteästi liittyvät sosiaalihuollon pal-
velut vähintään 20 000 asukkaan väestöpohjalla. Tällaisina lähipalveluina toteutettaviin päihdepalveluihin 
kuuluvat muun muassa päihteiden käytön riskin arviointi, riskien vähentämiseen liittyvä terveysneuvon-
ta, perustason katkaisuhoito terveyskeskuksissa, hoitoonohjaus päihdehuollon erityispalveluihin, pitkäai-
kaiseen jatkohoitoon osallistuminen tai akuuttien ongelmien hoito. Laajaa maakuntatason väestöpohjaa 
edellyttävinä palveluina tulee tarjota päihdehuollon erityispalveluja, konsultaatiopalveluja lähipalveluille, 
vaativan tason päihdehuollon laitosmuotoista katkaisu- ja kuntoutushoitoa (raskaana olevat naiset, kak-
soisdiagnoosipotilaat, huumeiden käyttäjät) sekä joidenkin pienten erityisryhmien laitospalveluja (kieli-
vähemmistöt, maahanmuuttajat, vammaiset jne.). (Kekki & Partanen 2008, 30–32.)
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ja Partasen raportin41 mukaan kuntien päihdepalvelujen asiakasmäärien epätasai-
seen jakautumiseen vaikuttavat eniten hoitoonohjauskäytännöt ja avohoitopainot-
teisuus. Esimerkiksi laitospalvelujen väheneminen ei johdu hoidon tarpeen vähe-
nemisestä, vaan siihen vaikuttaa myös kuntien pyrkimys rajoittaa sosiaalitoimen 
kustannuksia. Erikoissairaanhoidon ja päihdehuollon erityispalvelujen sijaan päih-
deongelmaisia pyritään nykyään hoitamaan yhä enemmän perusterveydenhuollos-
sa. (Kekki & Partanen 2008, 55–56.)

Avohoitopainotteisuus on ominainen piirre kaikessa 2000-luvun sosiaali- ja 
terveydenhuollossa: myös vanhuksia tuetaan asumaan omissa kodeissaan ja mie-
lenterveysongelmaisille tarjotaan laitoskuntoutuksen sijaan itsenäistä asumista, 
avohuollon tukea ja vertaistukiryhmiä. Muutoksilla on vaikutuksensa myös hoi-
tokäytäntöihin. Yhteisöllisyys, psykososiaalinen terapia ja sosiaalinen tuki ovat vä-
hentyneet lääketieteellisen otteen vahvistuessa. Tällä hetkellä alkoholiongelmaisten 
kasvavaan hoidontarpeeseen vastaaminen on kunnissa ajankohtaista – ei niinkään 
huumeongelmaisten palvelujen kehittäminen. Tarvetta on katkaisuhoitoyksiköil-
le, selviämisasemille, asumispalveluyksiköille ja joillekin erityisryhmien palveluille 
(raskaana olevat naiset), ei niinkään kuntoutusyksiköille. Haasteellista tulevaisuu-
den kannalta on, ettei päihdepalvelujen nähdä olevan palvelujärjestelmän keskiös-
sä, vaan päihdeongelmat nähdään marginaalisina, ja ongelmaiset pikemminkin 
häiriöitä tuottavina kuin hoitoa tarvitsevina asiakkaina. (Kekki & Partanen 2008, 
55–56.)

Riikka Perälä on tutkinut kuntien sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestelytapaa 
kuntien ja kristillisten päihdejärjestöjen yhteistyön tapaustutkimuksen kautta.42 
Tutkimuksen johtopäätösten mukaan järjestöjen kannalta yhteistyötä leimaa yhä 
laajemmin manageraalisuus, jota määrittelee lisääntynyt kontrolli. Yhteistyötä teh-
dään lähinnä liiketaloudesta lainattujen mallien, harvemmin kumppanuuden pe-
rusteella. Samalla myös järjestötoiminnan aatteellinen omaleimaisuus on vaaras-
sa joutua uhanalaiseksi. Kuntien näkökulmasta järjestömaailma näyttäytyy uusine 
palvelukokonaisuuksineen vaikeasti hallittavana ”villinä läntenä”, jonka vakiorat-
kaisuksi näyttää nousevan kilpailuttaminen ja kontrolli. Kilpailuttaminen osoittau-
tuu joustamattomaksi ja kilpailutuksen puitteissa tehdyt yleiset linjaukset saattavat 
tuottaa monia ennakoimattomia tuloksia, joiden kärsijäksi joutuu usein palvelu-

41 Kekki ja Partanen kävivät läpi selvityksessään päihdepalveluita järjestävien tahojen tuottamaa kirjallista 
materiaalia sekä vuoden 2008 aikana kaikkiaan 21 puhelinhaastattelussa ja 2 sähköpostissa saatua tietoa 
päihdehuollon järjestämistavoista sekä päihdetyön ajankohtaisista ilmiöistä kuntatasolla. Haastateltavat 
toimivat useimmin päihdetyön tai sosiaalityön johtajina tai projektipäällikköinä tai –koordinaattoreina. 
Tuloksia ei kuitenkaan voi yleistää koskemaan koko Suomea, sillä kohteena olivat sellaiset kunnat ja alueet 
(ja niiden edustajat), joilla päihdetyö on monipuolista ja organisoitua. (Kekki & Partanen 2008, 10–11.)

42 Tutkimuksen aineistona on syksyllä 2008 tehdyt 20 kunnan virkamiesten ja kuntien kanssa yhteistyötä 
tekevien kristillisen päihdetyön järjestöjen edustajan teemahaastattelut. Kuntia oli haastatteluissa muka-
na kahdeksan, viisi suurta (yli 100 000 asukasta) ja kolme keskisuurta, ja niiden osalta haastateltiin järjes-
töyhteistyöstä vastaavia virkamiehiä. Järjestöistä haastateltiin 12 järjestön eri toimipisteiden toiminnasta 
vastannutta henkilöä. (Perälä 2010.)
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jen asiakaskunta. Kilpailutuksen tilaaja-tuottaja-mallissa asiakas ei voi vaikuttaa 
palvelun sisältöön ja kustannustietoisuus ajaa usein laatutietoisuuden yli palvelu-
ja kehitettäessä. Tutkija toteaa, että myös kuntien viranhaltijat ja palvelujen tuotta-
jat kokevat kykenevänsä vaikuttamaan systeemiin riittämättömästi. Erityisesti jär-
jestöjen rooli palveluinnovaatioiden tuottajina jää kyseenalaiseksi tilanteissa, joissa 
heidän tulee kuvata toimintaansa yhdellä A4-lomakkeella, jonka tiedot tulee kye-
tä pisteyttämään kilpailutusta varten. Vaikka uuden palvelukulttuurin toivotaan li-
säävän verkottumista, vahvistavan kansalaisyhteiskuntaa ja tekevän palveluista pa-
remmin kansalaisten tarpeita vastaavia, tutkimuksen tulosten perusteella kuva ei 
vastaa nykytodellisuutta – vaikka esimerkkejä onnistuneesta yhteistyöstäkin ilme-
ni. (Perälä 2010.)

Vuoden 2009 kuntien ja järjestöjen mielipiteitä päihdehoitopalveluista kartoi-
tettiin Terveyden edistämisen keskuksen Päihdebarometrilla.43 Kuntien näkökul-
masta erityisiä puutteita (27 % vastaajista) oli asumispalveluissa ja katkaisuhoidos-
sa (25 %). Tarvetta oli monipuolisille asumispalveluille erityisesti henkilöille, joiden 
toimintakyky on selkeästi alentunut, sekä riittävän lähellä asukkaita oleville katkai-
suhoitopalveluille. Järjestöjen näkökulmasta puutteet näkyivät akuuteissa katkai-
suhoitopalveluissa (30 %), joille joutuu jonottamaan liian kauan, sekä kuntoutta-
vassa laitoshoidossa (22 %), jonka vuoksi hoitoketju kangertelee ja asiakas saattaa 
jättäytyä palvelujen ulkopuolelle. Kuntavastaajista yli puolet kertoi, että heikenty-
nyt taloustilanne ei ollut vielä vaikuttanut asiakkaiden päihdehoitoon pääsyyn, sen 
sijaan yli viidesosassa kunnista kerrottiin harkittavan hoidon pääsyyn tarkennuk-
sia. Viidesosassa kuntia hoitoon pääsyn kriteerejä oli jo kiristetty tai hoitojakso-
jen pituutta rajoitettu sekä pyritty ohjaamaan asiakkaita kuntien omiin palvelui-
hin. Järjestövastaajista lähes puolet koki taloustilanteen jo vaikeuttaneen hoitoon 
pääsyä. Myös Päihdebarometrin mukaan kuntien palvelurakenneuudistuksen, so. 
Paras-hankkeen (vrt. luku 1.2.) vaikutukset päihde- ja mielenterveyspalvelujen saa-
tavuuteen alueilla olivat vielä pienet: kuntavastaajista lähes kolme neljästä ei tuonut 
lainkaan esiin näitä vaikutuksia ja järjestövastaajista vaikutuksia näki vajaa puolet. 
(Tekry 2009b, 20–21, 25–26.)

Huumehoitopalvelut 

Keskeistä päihdeongelmaisten hoidossa on, että asiakkaiden ongelmat ja palvelu-
järjestelmän tarjonta kohtaavat toisensa. Hoitoon pääsyn kynnyksistä vaikeimmik-

43 Päihdebarometri kerätään joka toinen vuosi. Vuonna 2009 kysely tehtiin puhelinhaastatteluina, joihin 
vastasi kaikkiaan 100 kuntien päihdehuollosta vastaavaa työntekijää ja 37 järjestöjen johtajaa. Kuntien 
osalta ositettuun satunnaisotantaan kuului 130 kuntaa alueellisesti suhteutettuna ja asukasluvulla pai-
notettuna. Järjestöjen otanta kohdistui järjestöihin, jotka olivat sitoutuneet vuonna 2004 käynnistynee-
seen alkoholiohjelmaan ja vuoden 2006 huumausaineohjelmaan (vrt. alaluku 1.2.huumausainepolitiik-
ka). Otos oli 50 järjestöä. Vastausprosentti oli kaikkiaan 76 %. (Tekry 2009b, 6.)
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si osoittautuvat jonot palveluihin, sekä peruspalveluissa tiedon ja taidon puute ja 
kielteiset asenteet päihdeongelmaisiin, ja erityispalveluissa paikkojen fyysinen etäi-
syys. Yhtenä ratkaisuna erityisesti huumeiden käyttäjille on palveluohjaus, jolloin 
huumeiden ongelmakäyttäjälle tarjotaan henkilökohtaisempaa neuvontaa (ks.myös 
luku 8.3 sosiaalinen kuntoutus). 

Amfetamiinin ongelmakäyttäjille on tarjolla lääkkeetöntä hoitoa sekä joitain ly-
hytaikaisia, kahden viikon katkaisuhoitopaikkoja, mutta niistä jatkohoitoon pää-
sy on huomattavasti vaikeampaa. Stimulantteihin kuuluvan kokaiinin osalta hoi-
tovaihtoehdot ovat vielä rajatumpia ilmiön suppean levinneisyyden vuoksi. Osalla 
amfetamiinin ongelmakäyttäjistä on myös aika ajoin amfetamiinipsykooseihin liit-
tyviä hoitojaksoja sairaaloiden psykiatrisilla osastoilla, mutta mitään heille koh-
dennettua pidempiaikaista psykiatrista hoitoa ei ole tarjolla. On esitetty epäilys, 
että amfetamiiniongelmaiselta edellytetään muiden aineiden oheiskäyttöä päästäk-
seen hoitoon, jopa niin että henkilö voi alkaa käyttämään opiaatteja, jotta hän lä-
päisisi vaadittavat hoitoseulat. Opiaattien käyttäminen ei kuitenkaan katkaise am-
fetamiinin käyttöä ja näin hoitoon päästäkseen amfetamiinin käyttäjä saattaa saada 
itselleen uuden riippuvuuden opiaateista. Myös amfetamiinin käyttöön ollaan ke-
hittämässä lääkehoitoja, mutta ainakin Suomessa amfetamiinin käytön vuoksi lää-
kehoitoon pääsy on erittäin harvinaista. (Rönkä ym. 2010, 133–134.) 

Opiaattiriippuvuuden tutkimuksellisesti vaikuttavin hoitomuoto on lääkkeelli-
nen korvaushoito. (Duodecim 2006). Opioidiriippuvaiset keskittyvät maassa suu-
rimpiin kaupunkeihin ja etenkin pääkaupunkiseudulle ja Helsinkiin. Suurimmassa 
osassa maata hoitoon pääsyyn ei ole jonoa. Hoitotakuun määräajat (kiireettömis-
sä tapauksissa hoidon tarpeen arviointi 3 vuorokaudessa, hoitoon pääsy 3 kuukau-
dessa ja erikoissairaalahoidossa hoidon tarpeen arviointi 3 viikossa ja hoitoon pää-
sy 6 kuukaudessa) ylittyvät ainoastaan eräissä suurissa kaupungeissa. Lääkkeellisen 
hoidon saatavuuden parantamiseksi annettiin vuoden 2008 alussa uusi asetus kor-
vaushoidosta, joka mahdollistaa myös buprenorfiinia ja naloksonia sisältävien kor-
vaushoitolääkkeiden apteekkijakelun. Asetuksen muutoksen päämääränä oli tar-
koituksenmukainen hoidon porrastus: vaativat potilaat erikoissairaanhoidossa ja 
muut perustasolla sekä pitkäaikainen hoito potilaan normaalielämän mahdollista-
valla ja järjestelmän kannalta kustannustehokkaalla tasolla. (STM 2009e.)

Korvaushoitolääkkeen maahantuojan hoitoyksiköille suorittamien poikkileik-
kauskyselyjen perusteella korvaushoitoasiakkaiden määrä olisi ollut vuoden 2008 
marraskuussa noin 1500 henkilöä, joista noin 300 olisi saanut hoitoa terveyskes-
kuksissa. Vuoden 2009 marraskuun vastaavan kyselyaineiston perusteella korvaus-
hoidossa olevien asiakkaiden määrä olisi noussut 1800 henkilöön. Kyselyn mukaan 
Buprenorfiinia ja naloksonia sisältävän yhdistelmävalmisteen, Subuxonen® osuus 
korvaushoidosta on noin 60 % ja metadonin vastaavasti noin 40 %. Yksistään bu-
renorfiinin, so. Subutexin® käyttö korvaushoidossa rajoittuu kyselyn mukaan enää 
vain muutamiin yksittäistapauksiin. (MSD 2010) Huumehoidon tietojärjestelmän 
kattavuuskyselyn mukaan koko vuonna 2008 kaikkiaan noin 1000 henkilöä olisi 
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käynyt opiaattiriippuvaisten lääkehoidon tarpeen arvioinnissa ja lääkkeellistä hoi-
toa olisi samana aikana saanut 2300 asiakasta (Väänänen 2010.)

Yhteisöllinen kuntoutus

Yhteisöllisessä huumekuntoutuksessa käytetään erilaisia viitekehyksiä ja mal-
leja, joilla määritellään asiakkaan asema ja yhteisön vuorovaikutuksen muotoja. 
Instrumentaalisissa ja hierarkkisissa yhteisöissä elämäntapamuutoksia edistetään 
ensisijaisesti yhteisön välityksellä, jolloin tärkeintä on saada asiakas sopeutumaan 
yksikön sosiaaliseen järjestykseen ja toiminnalliseen rakenteeseen. Asiakkaalla ei 
ole tällöin paljon mahdollisuuksia vaikuttaa yhteisön arjen toimintaan, vaan käyt-
täytymismuutosten ajatellaan tapahtuvan osin vastentahtoisesti ja pakottamal-
la. Hierarkkisissa malleissa henkilökunnan ja asiakkaiden välinen ero on selkeä 
ja asiakkaiden kontrolli tiukkaa. Vastapainona tälle lähestymistavalle on asiakas-
lähtöinen, niin sanottu ”realilteettikonfrontaatiomalli”, jossa tarkoituksena on edis-
tää kahdensuuntaista kommunikaatiota, mikä tarkoittaa kontrollin vähentämistä, 
vallan ja vastuun tasaisempaa jakamista kaikille yhteisön jäsenille sekä asiakkai-
den osallistumista päätöksentekoon. Hierarkkisia yhteisöjä koskevia tutkimuksia 
on tehty Suomessa jonkin verran44, sen sijaan reaalikonfrontaatiomallia koskevia 
tutkimuksia on vaikeampi löytää. Santala teki tutkimuksensa suurehkossa päihde-
kuntoutuskeskuksessa, joka pyrkii toiminnassaan toteuttamaan demokraattisen ja 
asiakaslähtöisen terapeuttisen yhteisön keskeisiä periaatteita.45. (Santala 2008.) 

 Pääsääntöisesti asiakkaiden ja yhteisön asioista päätettiin kuntoutuskeskuk-
sessa yhteiskokouksissa. Realiteettikonfrontaatiolla tarkoitettiin yhteisössä jatku-
vaa keskustelua arjen kriisitilanteiden ja konfliktien esiin nostattamista tunteista 
ja käsityksistä, ei palautteen ritualisointia säännöillä tiettyyn aikaan ja paikkaan. 
Konfliktit mielletään tällöin oppimistilanteina – ei ongelmina – ja häiritseväs-
tä käyttäytymisestä pyrittiin mieluummin keskustelemaan kuin rankaisemaan. 
Asiakaslähtöisessä yhteisöllisessä kuntoutuksessa demokraattisuus on ensisijaises-
ti osallistamisen väline. Yhteisöt eivät ole kuitenkaan aidosti demokraattisia, sil-
lä vastuu ja lopullinen päätöksentekovalta ovat aina henkilökunnalla, mutta hen-
kilökunta pyrkii käyttämään olemassa olevaa valtaansa mahdollisimman vähän. 

44 Vrt. Rönkä & Virtanen 2008, luku 5.2. huumehoidon asiakaskunta.
45 Yhteisössä on kaikkiaan 40 kuntoutuspaikkaa ja 8 erilaista ”alayhteisöä”, joista yksi huumeiden käyt-

täjille suunnattu kodinomainen yksikkö, joka tarjoaa pitkäaikaista lääkkeetöntä kuntoutusta nuorille 
18–30-vuotialle aikuisille turvallisessa ja motivoivassa ympäristössä. Tämä yhteisö muodostuu kahdes-
ta rivitalohuoneistosta, joissa kaikilla asiakkailla on oma huone. Asiakaspaikkoja on 8 ja työntekijöitä 3, 
joista kahdella on sosiaalialan opistotason ja yhdellä psykiatrisen erikoissairaanhoidon tutkinto. Santala 
tutki yhteisöä osallistuvan havainnoinnin keinoin kolmen kuukauden aikana keväällä 2005, jona aikana 
yhteisössä oli kaikkiaan 12 asiakasta. Näistä puolella oli ollut suonensisäistä opioidien tai amfetamiinin 
käyttöä. Kaikkia heitä yhdisti huumekeskeinen, mutta ei välttämättä kovin rikollinen elämäntapa. (Santa-
la 2008.)
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Tavoitteena on lisätä asiakkaiden omatoimisuutta ja vähentää heidän riippuvuus-
suhdettaan ammattilaisiin. Santalan mukaan seurannan tulokset osoittavat kuiten-
kin, että huumeiden käyttäjillä ei ole sellaisia yhteisiä persoonallisuuden ja käyt-
täytymisen piirteitä, jotka estäisivät demokraattisten periaatteiden toteuttamista 
kuntoutuksen arjessa. Eikä myöskään vaikuttaisi siltä, että huumeiden käyttäjien 
kuntoutus välttämättä edellyttäisi asiantuntijakeskeistä ja tiukkaa hoidollista kult-
tuuria onnistuakseen. Vaikka monissa kansallisissa ja kansainvälisissä tutkimuk-
sissa päihdekuntoutusmallien välille ei ole löydetty merkittäviä tuloksellisuuseroja 
kuntoutuksen jälkeisellä päihteettömyydellä mitaten, huumeita käyttäviin saate-
taan kohdistaa muita sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasryhmiä paternalistisem-
pia hoito- ja kuntoutusmenetelmiä. Santalan mukaan, jos kahden kuntoutusmallin 
vaikuttavuuden välillä ei ole löydettävissä merkittävää eroa, on eettisesti oikein va-
lita asiakkaan lähtökohdasta nähden paras vaihtoehto. (Santala 2008.)

Yhteisökasvatukselliseen huumekuntoutukseen osallistuneiden elämää kun-
toutuksen jälkeen koskevassa seurantatutkimuksessa tarkasteltiin kuntoutukseen 
osallistumisen integroitumista yhteiskuntaan päihteettömyyden, rikoksettomuu-
den, asunnon, työn ja opiskelupaikan hankkimisen sekä sosiaalisten verkostojen 
luomisen näkökulmasta.46 Tutkimuksen mukaan raittiina yli vuoden kuntoutuksen 
jälkeen oli noin 60 %.Suurin retkahduksista oli tapahtunut vuoden sisällä kuntou-
tuksesta mutta tämänkin jälkeen henkilöt työskentelivät retkahdusten estämisek-
si ja retkahdusten väli oli harventunut. Ongelmia aiheutti kuitenkin arkinen pel-
ko retkahtamisten toistumisesta. Kukaan kuntoutujista ei ollut syyllistynyt uusiin 
rikoksiin yhteisöstä lähtönsä jälkeen ja työ- tai opiskelupaikan oli kuntoutujista 
hankkinut kaksi kolmesta. Myös asunto oli järjestynyt suurimmalle osalle vastaajis-
ta. Tulevaisuus myös oli monelle huolen aihe ja kuntoutujat olivat törmänneet lei-
maaviin asenteisiin sekä opiskelun että työelämän osalta – rehellisyys ei aina kan-
nattanut. Monilla kuntoutujilla sosiaalinen verkosto oli jäänyt hyvin ohueksi eikä 
sosiaalista tukea ollut aina saatavissa. Itsehoitoryhmät tarjosivatkin monelle kun-
toutujalle tärkeän väylän solmia kontakteja muihin ihmisiin ja olivat samalla suo-
situin jatkohoidon muoto. Tutkijan johtopäätös seurannasta oli, että yhteisöllisen 
kuntoutuksen kautta voidaan saada hyviä tuloksia, mutta tuloksellisuus on aina 
subjektiivista, eikä kaikkia voi auttaa, jos hoitomotivaatio toipumiseen ei ole riittä-
vä – kolmannes kuntoutujistahan keskeytti kuntoutuksen. Olennaista olisikin myös 
yhteisöllisessä kuntoutuksessa huomioida kuntoutujat yksilöinä riittävästi – muu-
ten hoitojen keskeytykset tulevat liian kalliiksi niin kutoutujalle kuin yhteiskunnal-
lekin (Prättö ym. 2009.)

46 Aineistona olivat 52 huumekuntoutujan vapaamuotoiset haastattelut henkilöistä, jotka olivat osallistu-
neet yhteisöön vuosina 1998–2007. Heistä koko 15 kuukauden pituisen kuntoutuksen loppuun asti oli 
käynyt kaksi kolmesta kuntoutuksen aloittaneista. Tutkimukseen osallistuneet vastasivat kyselyyn osallis-
tuessaan yhteisön jatkohoidon viikonloppuihin kuntoutuksesta lähtönsä jälkeen. Aineistot kerättiin kah-
dessa vaiheessa, osa 2000-luvun alussa ja viimeiset haastattelut vuosina 2003–2007. (Pärttö ym. 2009.)
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Suomalaisten ja yhdysvaltalaisten päihteiden ongelmakäyttäjien hoitovertailus-
sa arvioitiin asiakkaiden muutosvalmiuden (hoitomotivaation) vaikutuksia hoidon 
jatkuvuuteen ja hoidon keskeyttämiseen.47 Suomessa vertailtavan yksikön asiakas-
kunta oli yhteisöllisessä laitoshoidossa, kun taas Yhdysvalloissa tarkasteltiin avo-
hoidon asiakaskuntaa, mikä näkyi siinä, että suomalainen asiakaskunta oli hoitoon 
tullessaan selvästi huono-osaisempaa ja myös sekakäyttö oli suomalaisten joukos-
sa laaja-alaista. Yleisesti ottaen molempien ryhmien asiakaskunta oli profiililtaan 
keskimäärin samanlaista. Vertailussa asiakaskunta jaettiin kahteen osaan sen mu-
kaan miten halukkaita / haluttomia muutokseen asiakkaat ovat hoitoon tultaessa. 
Tulokset kuitenkin molemmissa maissa vahvistivat sitä, jo aiemmin muissa tutki-
muksissa todettua johtopäätöstä, että haluttomuus muuttaa omia päihteiden käyt-
tötottumuksia lisää hoidon keskeyttämisen todennäköisyyttä. Tutkimuksen mu-
kaan tämä korostaa hoitoprosessissa hoitoon motivoivien keskustelujen merkitystä 
hoitotulosten kannalta – vaikka samalla on syytä muistaa, että esimerkiksi hoidon 
keskeyttäminen ei välttämättä merkitse hoidon epäonnistumista, sillä käytännössä 
hyvin harvat päihteiden ongelmakäyttäjät selviytyvät riippuvuudestaan yhden hoi-
toprosessin aikana. (Saarnio & Knuuttila 2008.)

Korvaushoito

Länsi-Suomen läänissä sijaitsevassa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä kor-
vaushoito on järjestetty hoitoa porrastamalla siten, että Turun yliopistollisen kes-
kussairaalan addiktiopoliklinikka keskittyy pääasiassa korvaushoitoarvioiden te-
kemiseen sekä hoitojen aloitukseen, jonka jälkeen potilaat siirtyvät jatkohoitoon 
oman kotikuntansa yksikköön.48 Addiktiopoliklinikka järjestää aina siirron yhtey-
dessä siirtopalaverin, ja poliklinikalla kokoontuu kuukausittain työnohjausryhmä, 
johon jatkohoitopaikkojen henkilöstö voi osallistua. Kaikkiaan näitä jatkohoitoyk-
sikköjä on 15. Hoitojen keskeyttäminen on ollut harvinaista ja vuosittainen hoi-
dossa pysyvyys noin 95 %. Raskaana olevat pyritään aina ottamaan kiireellisesti 

47 Suomessa aineisto kerättiin vuosina päihdehuollon laitosyksikön (A-koti) 2000–2003 neljästä eri otok-
sesta (yhteensä 780 asiakasta). Yksikössä toteutetaan kontrolloitua, yhteisöllistä 12 askeleen ohjelmaa. 
Asiakkaat olivat alkoholisteja (42 %) tai sekakäyttäjiä (58 %). Hoito-ohjelma sisältää viikon pituisen vas-
taanottovaiheen ja noin kolmen viikon mittaisen peruskuntoutusjakson, minkä jälkeen asiakkaalla oli 
mahdollisuus siirtyä pidemmän aikavälin jatkohoitoon. Aineisto kerättiin vastaanottovaiheessa. Tutki-
mus perustui ns. transteoreettiseen malliin (TTM), joka alun perin kehitettiin päihteiden ongelmakäytös-
tä toipumisen muutosprosessin seurantaan. Mallissa tunnistetaan muutoksen neljä eri vaihetta (esihar-
kinta, harkinta, toiminta ja ylläpito) ja tietoja kerätään tätä varten URICA-lomakkeella, joka suunniteltiin 
alun perin psykotrapia-asiakkaiden muutosvalmiuden seurantaan. Muutoksen analyysissä käytettiin hie-
rarkkista klusterianalyysia. Yhdysvalloissa vertailukohtana olivat alkoholisteille tarkoitetun avohuollon 
asiakkaat ns. MATCH-projektissa. (yhteensä 953 asiakasta). (Saarnio & Knuuttila 2008.)

48 Sairaanhoitopiirin väestöpohja on noin puoli miljoonaa henkilöä. Sairaanhoitopiirissä arvioitiin vuoden 
2008 alussa olevan noin 380 opioidiriippuvaista, joista korvaushoidossa oli 242, eli hoidon kattavuus oli-
si ollut 64 % (Mikkonen ym. 2008.)
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hoitoon (ilman jonotusaikoja) ja kaksoisdiagnoosipotilaat hoidetaan integroidus-
ti, eli potilaan päihde- ja psykiatrinen hoito on aina keskitetty yhteen yksikköön. 
(Mikkonen ym. 2008.)

Hoitomallissa potilaat ohjataan yksilöllisesti kuntoutumisprosessin vaiheen mu-
kaisesti psykiatrisen erikoissairaanhoidon kuntouttavaan tai haittoja vähentävään 
korvaushoitoon tai perustasolle terveysasemalle. Buprenorfiini-naloksonihoidot 
aloitetaan polikliinisesti, mikäli potilaalla ei ole merkittävää sekapäihderiippuvuut-
ta, kun taas metadonikorvaushoito aloitetaan aina kahden viikon osastojaksolla. 
Aloitusjakso yliopistollisessa keskussairaalassa kestää 3–6 kuukautta riippuen kor-
vaushoidon jatkopaikkojen saatavuudesta. (Mikkonen ym. 2008.)

Kuntouttavassa hoidossa kriteerinä on, että potilas hyötyy psykososiaalisesta 
kuntoutuksesta ja sitoutuu siihen. Tavoitteena ovat pitkällä aikavälillä päihteetön 
elämäntapa ja elämänhallinnan lisääminen. Kahden kuukauden välein arvioidaan 
potilaan ajankohtainen hoidon tarve ja edistyminen tavoitteissaan, ja viikoittaisis-
sa omahoitajatapaamisissa tuetaan näiden tavoitteiden toteuttamista. Kuntouttavan 
korvaushoidon tavoiteaikatauluna pidetään kahta vuotta. Haittoja vähentävään kor-
vaushoitoon pääsemisen kriteereinä ovat huono hoitoon sitoutuminen, kaoottinen 
oheiskäyttö tai se, ettei potilaalla ole ajankohtaista kuntoutumistavoitetta. Tällöin 
keskeinen päämäärä on kiinnittyminen hoitoon ja lääkehoito toteutetaan erillisessä 
lääkkeenjakoyksikössä. Psykososiaalisen hoidon osuus on tällöin minimoitu, hoi-
tokokouksia järjestetään 3–4 kuukauden välein, eikä potilaalla ole omahoitajasuh-
detta. Kun potilas kokee olevansa valmis kuntouttavaan hoitoon, hän laatii hake-
muksen, jossa hän määrittelee itse kuntoutustavoitteitaan. Osalle potilaista haittoja 
vähentävä hoito on kuitenkin pysyvää ja riittävää hoitoa. Terveysasemilla hoito pai-
nottuu lääkehoitoon. Hoitovastuu on omalääkärillä ja potilas käy kerran viikos-
sa hoitajan vastaanotolla, jolloin hän saa mukaansa viikon korvaushoitolääkkeet. 
(Mikkonen ym. 2008.)

Vuosina 2002–2004 korvaushoidon pääkaupunkiseudun kahdessa suuressa 
korvaushoitopoliklinikassa aloittaneiden toipumista on seurattu sekä hoidon aika-
na että uusintakyselyllä vuonna 2008.49 Kaksi kolmesta hoidon aloittaneesta asiak-
kaasta oli miehiä ja saman verran alle 30 -vuotiaita. Työssä asiakkaista oli vähem

49 Vuosina 2002–2004 tutkimuksen kohteena olleissa kahdessa pääkaupunkiseudun klinikassa korvaus-
hoidon aloitti 85 asiakasta. Klinikat toteuttivat lääkkeellistä hoitoa, jota tuettiin kognitiivisesti suuntau-
tuneella psykososiaalisella työotteella. Alkuvuosina klinikoilla toteutettiin kaikille yhteistä hoitomallia, 
mutta kokemuksen myötä on siirrytty yhä enemmän yksilöllisiin hoitosuunnitelmiin. Ensimmäinen hoi-
tosuunnitelma tehdään kuukauden sisällä hoidon alkamisesta potilaan ja moniammatillisen tiimin yh-
teistyönä, jonka jälkeen suunnitelmia tarkastetaan 3–4 kuukauden välein. Hoitoon kuuluu aluksi valvot-
tu päivittäinen lääkkeenotto ja viikottaiset huumeseulat, mutta asiakkaiden kiinnittyessä hoitoon seuloja 
harvennettiin ja asiakkaat saivat viikon korvaushoitoannoksen kerralla mukaansa. Hoidon alussa kor-
vaushoitoannokset olivat matalia (2–8 mg/ buprenorfiinia päivässä), toisessa vaiheessa siirrytään korkei-
siin annoksiin (32 mg) ja kolmannessa vaiheessa päiväannokset putosivat 20 mg:n tasolle. Ensimmäiset 
metadoni-potilaat tulivat hoitoon vuoden 2003 alussa ja naloksonin ja buprenorfiin yhteisvalmiste otet-
tiin käyttöön vuonna 2004. (Tourunen ym. 2009.)
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män kuin joka kymmenes ja korkeintaan peruskoulun suorittaneita oli asiakkais-
ta kaksi kolmesta. Pysyvä asunto oli asiakkaista puolella ja joka viides oli ollut van-
kilassa. Joka kolmannelle oli diagnostisoitu opioidiriippuvuuden lisäksi lääkeaine-
riippuvuus ja joka viidennekselle amfetamiiniriippuvuus tai kannabisriippuvuus. 
Psykiatrisia häiriöitä oli noin 40 prosentilla potilaista. Hoidon seurannassa 84 
prosenttia asiakkaista oli retkahtanut päihteiden käyttöön vuoden 2004 loppuun 
mennessä ja lähes saman verran oli antanut ainakin kerran positiivisen huume-
seulan. Kuitenkaan lähes puolella potilaita ei ollut merkintöjä opioiden oheiskäy-
töstä. Vuonna 2008 hoidossa olleista asiakkaasta noin neljänneksen hoito oli kes-
keytynyt – he olivat keskimäärin muita nuorempia, heillä oli enemmän hoidon 
aikaisia pidätyksiä ja aineiden oheiskäyttöä. Puolet asiakkaista oli siirtynyt hoi-
toon muihin yksikköihin ja neljännes oli edelleen hoidossa alkuperäisissä yksi-
köissä – kaksi potilasta oli vieroittunut kokonaan opiaateista. Yli kolmannes asiak-
kaista oli ollut vuonna 2008 hoidossa 4–7 vuotta. (Tourunen ym. 2009; Pitkänen  
2009.)

Tulosten mukaan hoitoa ei keskeytetä kovin herkästi potilaan eikä hoitoyksi-
kön toimesta, joten hoitosuhteet muodostuvat pitkiksi ja asiakkaiden määrä kas-
vaa koko ajan. Pullonkaulana on tällöin asiakkaiden siirto muihin sosiaali- ja ter-
veydenhuollon peruspalveluihin, jotta korvaushoidon erityisyksikköihin voitaisiin 
ottaa mahdollisimman paljon uusia hoitoon pääsyä odottavia asiakkaita. Toisaalta 
juuri huonoimmassa sosiaalisessa asemassa olevien asiakkaiden hoidot olivat suu-
rimmassa vaarassa keskeytyä, mikäli he ylipäätänsä selviytyivät hoidon piiriin as-
ti. Hoidon aikana kolmannes potilaista oli jouduttu lähettämään avohoidon tu-
kitoimena päihdehuollon katkaisu- tai laitoskuntoutukseen. Yksi korvaushoidon 
haasteita on myös asiakkaiden tarpeita palvelevien, lääkehoitoa täydentävien ja 
joustavien hoitomuotojen kehittäminen. Näitä ovat olleet muun muassa omahoita-
jakeskustelut, erilaiset ryhmät mutta myös työvoimapoliittisille kursseille ohjaami-
nen sekä tuetun asumisen järjestäminen. Sen sijaan asiakkaiden oma vertaistuki-
toiminta on jäänyt vähäiseksi. (Tourunen ym. 2009.)

Korvaushoidon vaikutuksia arvioivissa haastatteluissa asiakkaat ovat toden-
neet, että hoitojärjestelmä ei näytä pystyvän vaikuttamaan kovin paljon potilaiden 
työ- tai koulutustilanteeseen, sen sijaan hoidolla on selvästi merkittäviä vaikutuk-
sia potilaiden asumistilanteeseen sekä myös taloudelliseen tilanteeseen siinä mer-
kityksessä, että korvaushoitolääke on potilaille maksuton, eikä laittomien opioidien 
hankkimiseen enää tarvita rahaa – mikä vähensi lisäksi omaisuusrikosten mää-
riä. Myös huostaanottoja ja niiden purkuja tehdään hoitojen aikana paljon ja lap-
set motivoivatkin monien asiakkaiden hoidossa pysymistä. Pitkään hoidossa olleet 
potilaat kokivat fyysisen terveydentilansa kuitenkin melko huonoksi, mihin vai-
kuttavat esimerkiksi C-hepatiitin eteneminen ja korvaushoitolääkkeen, erityisesti 
metadonin, sivuvaikutukset esimerkiksi hampaisiin. Vaikka potilailla todettiin pal-
jon psyykkisiä sivudiagnooseja, he kokivat psyykkisen hyvinvointinsa parantuneen 
hoidon aikana. Haasteen hoidolle asettaa se. että asiakkaat joutuvat edelleen jonot-
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tamaan hoitoon pääsyä suurissa kaupungeissa, terveyskeskukset eivät ole monilla-
kaan alueilla lähteneet vielä toteuttamaan korvaushoitoja ja korvaushoitolääkkeen 
apteekkijakelu on vasta alussa. (Tourunen & Pitkänen 2010.)

HYKS:n päihdepsykiatrian yksikkö tekee pääkaupunkiseudulla valtaosan kor-
vaushoidon tarpeen arvioista. Tutkimuksella50 vertailtiin vuosina 2003–2005 aloi-
tettujen korvaushoitojen tuloksia vuosina 2000–2002 hoidon aloittaneiden ryh-
mään. Vuonna 2003 hoitoa alennettiin antamamaan myös 18–19-vuotiaille, sekä 
niille joiden riippuvuus oli kestänyt 1–3 vuotta51. Samaan aikaan korvaushoidon 
tarpeen arviot siirryttiin tekemään polikliinisesti ja korvaushoitoja alettiin toteut-
taa metadonin lisäksi myös buprenorfiinilla. (Vorma ym. 2009.) 

Vuosien 2003–2005 aineistossa potilaiden keski-ikä (30 v.) oli odotettavasti 
alempi kuin vuosien 2000–2002 aineistossa (34v.). Potilaat olivat myös käyttäneet 
opioideja keskimäärin kaksi vuotta vähemmän (8 v. / 10 v.). Lähes kaikilla (90 %) 
potilailla oli opioidiriippuvuuden lisäksi muu päihdehäiriö. Yleisimpiä haitallisen 
käytön tai riippuvuuden kohteita olivat bentsodiatsepiinit 85 %:lla (v.00-02: 94 %), 
amfetamiinit 56 %:lla (59 %), kannabis 51 %:lla (51 %). Alkoholista riippuvaisia 
tai alkoholia haitallisesti käyttäviä oli 18 % tutkittavista, kun heitä aiemmassa ai-
neistossa oli vain 10 %. Kahdella kolmasosalla potilaista oli todettavissa jokin muu 
samanaikainen psykiatrinen häiriö. Mieliala- ja ahdistushäiriöitä esiintyi molem-
pia noin viidesosalla potilaista. Skitsofrenia, skitsotyyppinen häiriö tai harhaluuloi-
suushäiriö todettiin 5 %:lta potilaista. Persoonallisuushäiriö todettiin 51 % potilai-
ta, kun vuosien 2000–2002 aineistossa persoonallisuushäiriöitä diagnosoitiin 86 % 
potilaita. Diagnoosien vähenemistä selitettiin nuoremmilla potilailla ja siirtymisel-
lä polikliinisiin haastatteluihin. (Vorma ym. 2009.)

Pääkaupunkiseudulla jonotusaika hoitoon on vaihdellut suuresti (3–12 kuu-
kautta). Tavallisesti korvaushoito sisältää lääkehoidon ja sen seurannan lisäksi 
mahdollisen muiden samanaikaisten mielenterveyden häiriöiden hoidon, tarvitta-
van muun päihdehoidon mahdollisine katkaisuhoitojaksoineen sekä psykososiaa-
lisen ja ammatillisen kuntoutuksen. Kolmasosa HYKS:ssä hoidon aloittaneista po-
tilaista siirtyi jatkohoitoon muualle. (Vorma ym. 2009.)

Vuosina 2003–2005 yhteensä 80 potilaalle aloitettiin metadonilääkitys ja 34 
potilaalle buprenorfiinilääkitys. Buprenorfiini vaihdettiin 10 potilaalla metado-
niin hoidon aikana. Seuranta-ajankohtana metadonin keskimääräinen annos oli 
102 mg (vaihteluväli 20–190 mg). Buprenorfiinikorvaushoidossa keskimääräinen 
annos oli 16 mg (vaihteluväli 2–28 mg). Lääkehoito valikoitui niin, että valtaosal-
la persoonallisuushäiriöisistä potilaista korvaushoidonlääkkeenä oli metadoni. 

50 Hoitojentuloksia selvitettiin takautuvasti HYKS:n ja jatkohoitoyksiköiden (kuntien terveys- ja sosiaali-
toimesta, A-klinikkasäätiöstä, Helsingin Diakonissalaitoksesta ja vankeinhoitolaitoksen terveydenhuolto) 
potilasasiakirjoista. Päihteiden käyttöä arvioitiin virtsan huumeseulatuloksista. Tutkimuksessa oli muka-
na 114 potilasta vuosina 2003–2005 ja 70 potilasta vuosina 2000–2002. 

51 Ennen vuotta 2003 hoitoon otettiin yli 20-vuotiaita opioidiriippuvaisia, joiden pakonomainen opioidien 
käyttö oli kestänyt vähintään neljä vuotta.
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Bentsodiatsepiinilääkitys oli vuosina 2003–2005 hoidon aloittaneista 63 %:lla ja 
vuosina 2000–2002 hoidon aloittaneista potilaista 87 %:lla52. (Vorma ym. 2009.)

Koko puolentoista vuoden seuranta-ajan hoidossa pysyi 77 % potilaista (v.00-
02: 89 %). Kahdella potilaalla hoito keskeytyi huumausainerikoksen ja viidellä vä-
kivallan tai sen uhkan takia. Muissa tapauksissa potilas lopetti hoidon tai hoito lo-
petettiin hyödyttömänä. Hoidosta vieroittautui neljä potilasta. Puolentoista vuoden 
seuranta-aikana yksi potilas kuoli. Jakson aikana yksittäisiä potilaita työllistyi tai 
siirtyi kuntoutustuelle tai eläkkeelle. (Vorma ym. 2009.)

Tulokset53 päihteiden oheiskäytöstä seurannan aikana olivat nyt huonompia 
kuin aiemmin. Vain joka kymmenen (12 %, vrt 30 % vv.00 –02) kaikki huumeseu-
lat olivat negatiivisia. Mitään muuta kuin korvaushoitolääkkeenä käytettyä opioidia 
ei löytynyt 44 % potilaista (v.00–02: 75% ), amfetamiinia 29 %:sta (43 %) ja kanna-
bista 32 %:sta (48 %) potilaista. Tuloksia selitettiin sillä, että koska korvaushoitoon 
pääsyn kynnys oli aiemmin korkeampi, suhtauduttiin oheiskäyttöönkin todennä-
köisesti vakavammin. (Vorma ym. 2009.)

Korvaushoidon toteuttamisen malleissa nousevat esiin painotuserot psykoso-
siaalisen hoidon ja lääkehoidon suhteesta. Varsinkin yliopistollisissa keskussairaa-
loissa näkemyksessä korostuu lääketiede ja kuntoutus. Hoidon porrastuksessa ko-
rostetaan, että psykososiaaliseen hoitoon panostetaan ensisijassa, kun potilas kokee 
olevansa itse valmis kuntouttavaan hoitoon ja kykenee itse määrittelemään realisti-
sesti kuntoutustavoitteitaan. Vaihtoehtona edelliselle mallille on kokonaisvaltainen 
hoitoon sitouttamisen ja kuntouttavaan korvaushoitoon valmistamisen näkökul-
ma, jossa erityisesti hoidon alussa tavoitteisiin kuuluisi perussosiaalityö, toimeen-
tulon ja asumisen varmentaminen sekä toipumista tukevan sosiaalisen tuen etsi-
minen. Molemmat näkökulmat saavat tukea eri seurantatutkimuksista. Yhteistä 
suuntauksille kuitenkin on, että molemmat korostavat sitä, kuinka tärkeää on ede-
tä asiakkaan tilanteen ja omien hoitotavoitteiden mukaan – eli asiakkaan hoitoon 
motivointi.

Matalan kynnyksen palvelut

Matalan kynnysten palveluilla tarkoitetaan hoitojärjestelmässä yleensä palveluja, 
joissa halutaan korostaa, että palvelujen käyttäjät voivat helposti ja seuraumuksia 
pelkäämättä hakeutuva heille tarkoitettuihin palveluihin. Kuitenkin käsite on on-
gelmallinen ja sillä tarkoitettiin alun perin suomalaisessa hoitojärjestelmäpuheissa 

52 Laskeva trendi on jatkut ja artikkelin kirjoittamisen aikaan 2009 HYKS:n opioidiriippuvuuspoliklinikas-
sa bentsodiatsepiinilääkitys on enää 35 %:lla potilaista.

53 V. 2003–2005 aineistosta 87 potilaasta saatiin kerätyksi tiedot virtsan huumausaineanalyyseista puolen-
toista vuoden seuranta-ajan 12 viimeiseltä kuukaudelta ja v. 2000–2002 hoidon aloittaneista potilaista 
56 %:lta. Tulokset kerättiin myös jatkohoitopaikoista, jos näytteitä oli otettu jatkuvasti vähintään kaksi 
kertaa kuukaudessa.
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ruiskujen ja neulojen vaihtopisteitä tai terveysneuvontapisteitä huumeiden käyttä-
jille. Myöhemmin matalan kynnyksen käsitteen ala laajeni ja sitä käytetään nykyään 
hyvin monista huono-osaisille tarkoitetuista palveluista, kuten ensisuojista, päivä-
keskuksista ja yökahviloista – myös yhä laajemmin korvaushoidosta. Varsinkin jäl-
kimmäinen esimerkki tuo esiin kuitenkin ilmiön toisen puolen – matalan kynnyk-
sen palveluissakin on kynnyksiä, erityisesti kaikkien huono-osaisimpien kannalta, 
jotka eivät kykene täyttämään hoidossa pysymisen kriteereitä. Huono-osaisimpien 
huumeiden käyttäjien haastattelujen perusteella onkin esiin noussut kysymys sii-
tä, pitäisikö matan kynnyksen käsitettä laajentaa teknisen palvelumallin näkökul-
masta yleisempään yhteiskuntaan integroitumisen näkökulmaan. Näin laajennettu-
na käsite tuo esiin ristiriitaisia viestejä, toisaalta huumeongelmaisille halutaan taata 
elämän perusedellytykset mutta samalla eniten apua tarvitsevat henkilöt halutaan 
nähdä erityiskysymyksenä, joka mahdollistaa heidän siirtämisensä marginaaliin. 
Näin matala kynnys samalla vetää sisään ja työntää ulos yhteiskunnasta. Tutkija toi-
vookin, että matala kynnys olisi välivaiheen käsite, joka kertoo enemmän hoitojär-
jestelmän sopeutumattomuudesta uusiin hoitotarpeisiin, ja jonka tarve ajan myötä 
poistuu. Moniongelmaisuuden ja päihteiden sekakäytön lisääntyminen edellyttää 
järjestelmältä toisenlaista, realiteetteihin perustuvaa ajattelua. (Törmä 2009.) 

Kahdenlaista erilaista matalan kynnyksen palvelupistettä, terveysneuvontapis-
tettä ja päihdeongelmaisille tarkoitettua äitiyspoliklinikkaa, koskevassa tutkimuk-
sessa arvioitiin matalan kynnyksen toiminnan määrittelyn eroavuuksia asiakkaiden 
uusien tarpeiden ja palvelujärjestelmän kohtaamisessa päivittäisissä palveluissa.54 
Vaikka molemmat toimipisteet tarjosivat palveluja erityisen ongelmalliseksi koe-
tulle asiakaskunnalle ja samalla painottivat pragmaattista ja pehmeää tapaa lähes-
tyä asiakaskuntaa, so. asiakkaille matalaa kynnystä palveluihin, erot yksiköiden 
välillä olivat suuret. Terveysneuvontapiste oli pieni, järjestöyksikkö, joka korosti 
psykososiaalista lähestymistapaa, kun taas äitiyspoliklinikka oli osa suurta julkista 
sairaalaa, jonka lähestymistapa ongelmakäyttöön oli lähinnä biolääketieteellinen. 
Edelliseen voi ilmoittautua anonyymisti ja epävirallisesti jälkimmäiseen pääsy vaati 
käytännössä muodollista lääkärin lähetettä. Näin piilevä kynnys oli palveluilla hy-
vin erilainen. Lisäksi edellinen palvelu perustui joko asiakkaan omaan aktiivisuu-
teen tai asiakkaan sekä hoitohenkilökunnan vuorovaikutukseen kun taas jälkim-
mäisessä yksikössä tehtäväksi koettiin voimakkaasti raskauden seuranta, jolloin itse 
asiassa henkilökunta asetti hoidon reunaehdot. Molemmissa toimipisteissä asiak-
kaan omia toimintavapauksia painotettiin, kuitenkin rajattuna siten, että terveys-
neuvontapisteessä asiakasta kontrolloitiin lähinnä yksikön toimintapisteen sisäisen 
ja ulkoisen turvallisuuden näkökulmasta ja äitiyspoliklinikalla painetta ja kontrol-
lia asiakasta kohden lisättiin, jos hän jatkoi päihteiden käyttöään – lapsen etu oli 

54 Tiedot koottiin 12 kuukauden ajalta pääkaupunkiseudun yhden terveysneuvontapisteen sekä suuren syn-
nytyssairaalan äitiyspoliklinikan arkipäivän toimintoja koskevan osallistuvan havainnoinnin ja haastatte-
lujen menetelmillä. (Leppo & Perälä 2009.)
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tällöin henkilökunnan ensisijainen intressi. Terveysneuvontapisteessä yksilön elä-
mäntavan muutokseen pyrittiin vaikuttamaan epäsuorasti asiakkaan itsenäisyyt-
tä kunnioittaen, kun taas äitiyspoliklinikalla äitejä pyrittiin suoraan motivoimaan 
elämäntavan muutokseen. Näin kahden erilaisen matalan kynnyksen hoitopisteen 
hoitonäkökulmassa oli selkeä ero, terveysneuvontapisteissä painottui haittojen vä-
hentämisen näkökulma kun taas äitiyspoliklinikalla painottui sairaalan professio-
naalinen hoitonäkökulma. (Leppo & Perälä 2009.)

Päihdetyöntekijöiden rooli hoidossa 

Huumehoidon käypähoitosuosituksen mukaan psykososiaaliset menetelmät ovat 
hoidon perusta, vaikka näyttö niiden tehosta joidenkin huumeongelmien hoidossa 
on niukkaa. Lääkityksellä voidaan usein vain helpottaa oireita, mutta erityisesti opi-
oidiriippuvuuden korvaushoito on osoitettu tehokkaaksi hoitomuodoksi. Tärkeä 
työkalu huumeongelman toteamisessa ja hoidossa onkin avoin ja luottamuksellinen 
hoitosuhde päihdetyöntekijän ja päihdeongelmaisen välillä. (Duodecim 2006.) 

Tätä näkökulmaa on painotettu tutkimuksessa, joka koskee päihdetyöntekijöi-
den persoonallisuuden piirteitä ja vuorovaikutustaitoja.55 Tutkimuksen mukaan te-
rapeuteista voitiin erotella persoonallisuuspiirteiltään kolme erilaista ryhmää: en-
simmäistä kuvaavat korkeat pistemäärät sosiaalisen aktiivisuuden, ystävällisyyden 
ja avoimuuden osalta, sen sijaan pistemäärä tunnollisuuden osalta oli matala; toi-
nen ryhmä muodostuu ensimmäiseen ryhmään nähden lähes päinvastaisista pai-
notuksista, sillä poikkeuksella että matalat pisteet koskevat avoimuuden sijaan ta-
sapainoisuutta; ja kolmannessa ryhmässä persoonallisuuden piirteet ovat kaikilla 
ulottuvuuksilla lähellä keskiarvoa. Tulokset olivat siinä mielessä yllättäviä, että kak-
si ensimmäistä ryhmää olivat vuorovaikutustaidoiltaan lähes samaa tasoa, sen sijaan 
kolmas ryhmä sai huomattavasti huonommat arviot vuorovaikutustaidoistaan. Näin 
lähes päinvastaisista persoonallisuuden piirteistä käsin on mahdollisuus saavuttaa 
samankaltaiset vuorovaikutustaidot, mikä osoittaa tutkijan mukaan, että vuorovai-
kutustaitoja on mahdollista oppia laajasti koulutuksen ja ammatillisen uran myötä. 
Sukupuolen mukaan tulokset olivat kiusallisia miesten kannalta, sillä naisten vuoro-
vaikutustaidot osoittautuivat paremmiksi kaikilla arviointikyselyn ulottuvuuksilla. 

55 Tutkimuksen aineisto kerättiin laitospäihdehoidon yksiköistä (n=17), joista haastateltiin 162 terapeut-
tia. Osallistujat täyttivät haastatteluissa taustatietolomakkeen sekä persoonallisuustestin. Samalla he sai-
vat mukaansa lomakkeen, jossa esitettiin viisi päihdehoidon asiakkaan ja omaisen kertomaa hoito/henki-
lötarinaa terapeuttien arvioitaviksi. Kolme viidesosaa tutkimushenkilöistä palautti myös arviointikyselyn. 
Persoonallisuustestien kysymykset jaoteltiin PK5 –faktoreihin, joissa arvioitiin henkilön sosiaalista aktii-
visuutta, ystävällisyyttä, tunnollisuutta, tasapainoisuutta ja avoimuutta. Arviointikyselyllä pyrittiin selvit-
tämään henkilöiden vuorovaikutustaitoja ja vastauksia analysoitiin ulkopuolisessa asiantuntijaryhmässä, 
jossa vastauksia jaoteltiin neljällä ulottuvuudella, joita olivat empaattisuus, aitous, asiakkaan kunnioitus 
ja toiminnan konkreettisuus. Tuloksia analysoitiin yksisuuntaisella varianssianalyysilla ja t-testillä. (Saar-
nio 2009; Saarnio 2010.)
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Sen sijaan oman toipumiskokemuksen omaavien terapeuttien (noin 10 %) vuoro-
vaikutustaidot olivat samalla tasolla muiden kanssa, vaikka he olivatkin persoonal-
lisuudeltaan vähemmän tunnollisia ja tasapainoisia. (Saarnio 2009; 2010.)

Vertaistuki

Elina Kotovirta tutki väitöskirjassaan Nimettömien Narkomaanien (Narcotics 
Anonymous, NA) vertaistukeen perustuvaa, voittoa tavoittelematonta toveriseu-
raa, sen toipumisohjelmaa ja toveriseuran jäseniksi itsensä kokevia entisiä huu-
meiden käyttäjiä.56 Yksinkertaisimmillaan tutkija pelkistää NA:n toipumisteorian 
kahdella lauseella: (1) on huumeista riippuvaisia addikteja, joilla on addiktiosaira-
us, ja (2) NA-elämäntavan avulla toipuminen on mahdollista. Kotovirran mukaan 
NA voi näyttäytyä ulkopuolelta katsottuna tiukan normatiivisena, mutta käytän-
nössä sen ohjelmaa saa kukin soveltaa itselleen sopivalla tavalla. Ilman laajempaa 
toveriseuran tuntemusta ohjelmateksteistä välittyvät normit tai yksittäisten NA:n 
jäsenten fanaattisuus ovat kuitenkin saattaneet ajaa joitain ihmisiä pois avun piiris-
tä. (Kotovirta 2009, 5.)

Tutkimuksessa toistui havainto siitä, että toveriseura voi täyttää sitä tyhjiötä, 
jonka huumeiden käyttökulttuuri jättää jälkeensä ja toimia erityisesti sosiaalisen 
pääoman rakentajana. Toveriseurojen tarjoama apu on jatkuvaa tukea, mutta se 
ei korvaa akuutteja hoitopalveluita. NA on osoittautunut merkittäväksi tekijäksi 
raittiudelle virallisen hoitojärjestelmän ohessa, sen jatkumona mutta vain harvem-
min siitä riippumatta. NA ei voi kokonaan korvata ammatillista tukea, eikä yk-
sin sille saa jättää vastuuta hoitamisesta. Tutkimuksessa näkyy NA:n ja virallisen 
hoitojärjestelmän vastavuoroisuus, sillä NA saa uusia jäseniä hoitopaikkojen kaut-
ta tai ammattilaisten suosituksesta, ja NA:han osallistuminen voi parantaa viralli-
sen hoitojärjestelmän tuloksia tukemalla raittiutta ja yhteiskuntaan kiinnittymis-
tä. Samalla toveriseurat vähentävät merkittävästi myös virallisen hoitojärjestelmän 
kustannuksia. Haastateltavat näkivät NA:n ohjelman sinänsä sopivan kaikille ja ole-
van sovellettavissa kenen tahansa ihmisen elämään, mutta he kokivat NA:n toimi-

56 Tutkimusaineisto koostuu NA-toveriseuran ohjelmateksteistä, episodisesta haastatteluaineistosta (n= 24) 
ja lomakeaineistosta (n= 212). Haastatteluaineisto kerättiin kesän ja syksyn 2003 aikana. Haastateltavien 
joukossa oli 11 naista ja 13 miestä. Iältään haastateltavat olivat 20−49-vuotiaita ja kaikki haastateltavat oli-
vat haastatteluhetkellä olleet vähintään vuoden NA:n jäseninä. Haastateltaviin otettiin yhteyttä uudestaan 
noin vuoden kuluttua haastattelusta haastateltavien toipumistilanteen selvittämiseksi. Haastatelluista ta-
voitettiin 23, joista yksi ei enää ollut mukana NA:n toiminnassa. Lomakeaineisto kerättiin vuosina 2003 ja 
2004 NA:n vuotuisissa juhlakonventeissa. Tutkija osallistui itse NA:n tapahtumiin, joissa hän kertoi tutki-
muksesta ja jakoi lomakkeita täytettäväksi paikan päällä. Kiinnostuneimmat veivät lomakkeita eteenpäin 
niille, joiden ei ollut mahdollista osallistua. Lomakkeella haluttiin kerätä kaikkien NA:laisiksi itsensä ko-
kevien käsityksiä omasta toipumisestaan ja NA:n ohjelmasta. Lomake jakautui viiteen osaan: aika NA:ssa, 
hoitohistoria, päihdehistoria, elämäntilannearviointi ja sosiaaliset suhteet. Aineisto analysoitiin eksplora-
tiivisella faktorianalyysilla.(Kotovirta 2009, 24–30.)
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van toveriseurana parhaiten yhden asian liikkeenä, jolloin NA:ssa hoidetaan vain 
huumeriippuvuutta eikä esimerkiksi mielenterveysongelmaa. Haastateltavat eivät 
myöskään nostaneet esiin 12 askeleen ohjelman hengellisyyttä esteenä NA:han liit-
tymiselle, vaikka osalle heistä se oli alussa vaikuttanut kielteisesti näkemykseen 
NA:sta. (Kotovirta 2009, 168–172.)

Uusi ja laajempi näkökulma kuntoutukseen 

Vuonna 2009 julkaistussa väitöskirjassa kuntoutusta tarkasteltiin kuntoutujan osal-
lisuuden näkökulmasta.57 Tutkimuksessa nousi esiin kolme erilaista osallisuuden 
ilmenemismuotoa. Kuntoutumisen varhaisvaiheessa kuntoutus nojaa uuden päih-
teettömän elämäntavan hallinnointiin (elämänhallinnan osallisuus), jossa kuntou-
tuja taipuu institutionaalisen kuntoutuksen kuriin. Kuntoutujan alkaessa luottaa 
päihteettömyyteensä, hän ryhtyy tekemään kuntoutumistaan koskevia itsenäisiä 
päätöksiä ja hakemaan osallisuuden kokemuksia myös päihdekuntoutuksen ulko-
puolelta (elämänpoliittinen osallisuus) ja voi tällöin irtaantua institutionaalisista 
ajattelumalleista. Lisäksi hänen on löydettävä tiensä sosiaalisten suhteiden muo-
dostamaan piiriin oman itsearvostuksen ja toimintansa sääntöjen kehittämiseksi 
(elämänorientaation osallisuus). Näin kuntoutusprosessi ylittää viralliset hallinnol-
liset rajat ja ulottuu sosiaalisiin maailmoihin, jota edes auttajien on vaikea hahmot-
taa. (Mattila-Aalto 2009.)

Kuntoutuvan yksilön ollessa jatkuvassa vuorovaikutuksessa ympäristöönsä pel-
kästään kuntoutuksen instituution sisäpuolella tapahtuva tarkastelu ei riitä selittä-
mään kutoutumista eikä pelkkä kuntoutusjärjestelmä takaamaan tai institutionaa-
linen kuntoutustutkimus selittämään kuntoutumista. Kuntoutuksen säännöt eivät 
välttämättä auta kuntoutujaa saavuttamaan kuntoutumiselle asetettuja tarpeita, ku-
ten työhön siirtymistä ja kiinnittymistä elämänalueille, joissa vuorovaikutus tapah-
tuu toisenlaisin perustein. Koska kuntoutuminen osallisuutta synnyttävänä ja ener-
gisoivana toimintana on huomattavasti yksilön osallistumista moniulotteisempi 
prosessi, olisi kuntoutusajattelu kenties käännettävä ylösalaisin ja ryhdyttävä poh-
timaan sitä, mitä on se osallisuus, joka tuottaa kuntoutumista ja mitä kuntoutuksen 
pitäisi pystyä sen edistämiseksi tarjoamaan. Kuntoutuspalvelujen tilaajia ja tuotta-
jia kannustetaankin hakeutumaan kumppanuussuhteisiin, joiden avulla tavoitel-
laan kuntoutustulosten viemistä kuntoutuksen ulkopuolelle. Päihdehuollossa on-
kin alettu erilaisten hoitomenetelmien kehittämisen rinnalla etsiä tuloksellisuutta 
terapeuttisista vuorovaikutussuhteista, jossa työntekijä ja asiakas liittoutuvat asiak-

57 Ilmiön tutkimiseksi haastateltiin 13 entistä päihteiden ongelmakäyttäjää, jotka olivat käyttäneet päih-
teitä keskimäärin 15 vuotta ja eläneet ilman päihteitä noin 7 vuoden ajan. Heistä viidellä oli jokin vam-
ma. Lisäksi haastateltiin 34 heidän auttajikseen nimeämäänsä maallikkoa ja ammattilaista. (Mattila-Aalto 
2009.)
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kaan auttamiseksi. Vuorovaikutussuhteen laadun kehittäminen saattaa osoittautua 
jopa potentiaaliseksi ratkaisuksi erääseen päihdehuollon suurista pulmista, nimit-
täin hoidon keskeyttämiseen. (Mattila-Aalto 2009.)

5.2 Huumehoidon asiakaskunta

Huumehoidon tietojärjestelmä kerätään anonyymisti tietoja huumeiden vuoksi 
hoitoon hakeutuneista. Tiedonkeruu on vapaa-ehtoinen hoitoyksiköille. Vuonna 
2009 tietojärjestelmän arvioidaan kattaneen noin kolmanneksen kaikesta annetus-
ta huumehoidosta. 58

Huumehoidon tietojärjestelmän vuoden 2009 tulosten mukaan päihdehuollon 
huumeasiakkaiden keski-ikä oli 30,1 vuotta. Miehet olivat keskimäärin 2,4 vuot-
ta naisia vanhempia. Ensi kertaa hoitoon hakeutuneiden keski-ikä oli 25,9 vuot-
ta. Ensimmäistä kertaa huumehoitoon hakeutuneiden osuus on laskenut tasaisesti 
2000-luvulla. Vuonna 2009 osuus oli 12 % hoitoon hakeutuneista, kun osuus vuon-
na 2000 oli vielä lähes kolmannes. Samaan aikaan kaikkien hoitoon hakeutuneiden 
keski-ikä on noussut 26 vuodesta 30 vuoteen. Viidenneksellä asiakkaista hoitosuh-
de oli jatkunut vähintään vuoden. (Väänänen & Ruuth 2010.) 

Hoitoon hakeutumiseen johtaneina ensisijaisina päihteinä olivat opiaatit (55 %), 
stimulantit (16 %), alkoholi (12 %), kannabis (10 %) ja lääkkeet (7 %). Opiaatteihin 
kuuluva buprenorfiini oli ensisijaisena hoitoon johtaneena päihteenä 33 %:lla ko-
ko asiakaskunnasta. Buprenorfiinin osuus hoitoon hakeutuneiden päähuumeena 
on lisääntynyt 2000-luvulla kaikkein voimakkaimmin ja buprenorfiini onkin pää-
huumeena jo kolmanneksella huumeasiakkaista. Vuonna 2009 ensimmäistä ker-
taa huumeiden käytön vuoksi hoitoon hakeutuneiden ensisijaisia päihteitä olivat 
kannabis (27 %) ja buprenorfiini (22 %), stimulantit (16 %) sekä alkoholin ja huu-
meiden sekakäyttö (19 %). Ongelmapäihteitä on analysoitu tarkemmin luvussa 4.3. 
(Väänänen & Ruuth 2010.) 

58 Tulokset perustuvat anonyymiin ja hoitoyksikköjen vapaaehtoisuuteen perustuvaan tiedonkeruuseen. 
Vuonna 2009 tietoja saatiin 92 yksiköstä (114 yksiköstä vuonna 2008, 110 yksiköstä vuonna 2007, 133 yk-
siköstä vuonna 2006) ja 3321 päihdehuollon huumeasiakkaasta (4 109, 4 141, 4 865). Uusien hoitoon ha-
keutuneiden määrä on vastaavasti vähentynyt 379 asiakkaaseen (501, 655, 884). Tiedonkeruuseen osal-
listuvien yksikköjen määrä on vähentynyt 2000-luvun alun jälkeen voimakkaasti, mikä samalla heikentää 
tietojen kattavuutta ja myös tietojen vuosittaista vertailukelpoisuutta. Tämän vuoksi vuonna 2008 toteu-
tettiin tiedonkeruun kattavuuskysely kaikkiaan 525 hoitoyksikköön, joista 61 % vastasi kyselyyn. Kyselyn 
perusteella huumeasiakkaiden määräksi saatiin yhteensä12 807 asiakasta, joten huumehoidon tiedonke-
ruun kattavuusprosentti olisi noin 32 % tästä asiakaskunnasta. Vastaava kysely tehtiin vuonna 2004, jol-
loin asiakasmäärä oli 17 825, mutta kattavuusprosentti oli sama, vaikka tällöin huumehoidon tietojärjes-
telmässä oli mukana 165 hoitoyksikköä, Näin näyttäisi siltä, että huumehoidon tietojärjestelmä saavuttaa 
suhteessa yhtä laajan osuuden asiakaskunnasta, kuin 2004. Tiedonkeruuseen osallistumisen ongelmaksi 
osoittautuivat kyselyissä erityisesti resurssipula, huumeasiakkaiden vähäinen määrä ja päällekkäiset tieto-
järjestelmät.(Väänänen & Ruuth 2010.)
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Hoitoon hakeutuminen oli tapahtunut lähes yhtä suuressa määrin oma-aloittei-
sesti (32 %), sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalvelujen (30 %) kuin myös päih-
dehuollon erityispalvelujen kautta (29 %). Alle 18-vuotiaista 60 prosenttia ohjau-
tui hoitoon lastensuojelun kautta ja vain joka viides oman perheen avustamana. 
(Väänänen & Ruuth 2010.)

Huumehoitotiedonkeruun asiakkaista avohoidossa kaksi kolmasosaa (67 %) ja 
laitoshoidossa kolmasosa asiakkaista. Yleisimmät hoitomuodot olivat avohoidon 
arviointijakso (19 %), kuntouttava avohoito (13 %), kuntouttava laitoshoito (13 %) 
ja laitoshoidon vieroitushoito (11 %). Muu samanaikainen hoitokontakti oli puo-
lella asiakkaista. Yleisin samanaikainen hoitokontakti oli päihdehuollon avohoito 
(47 %). Hoitoa haettiin lisäksi muun muassa terveysneuvontapisteestä (28 %), so-
siaali- ja terveydenhuollon peruspalveluista (19 %) ja vertaistukiryhmistä (11 %). 
(Väänänen & Ruuth 2010.)

5.3 Asiakastrendit päihde ja huumehoidossa 

Kuten edellä on kuvattu suomalainen päihdepalvelujärjestelmä on hajanainen ja 
edellyttää sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen huomioimista. Huumeisiin 
liittyvän hoidon määrää pyritään kuvaamaan yleisillä hoitotilastoilla (ks. 6.2 sairaa-
loiden huumehoitojaksot sekä kuvio 5.) sekä kolmella erillisellä Terveyden ja hy-
vinvoinnin laitoksen tutkimuksella. Päihdetapauslaskennassa kerätään yhden päi-
vän aikana tiedot päihteiden aiheuttaman vamman tai päihteiden käytön vuoksi 
tai päihtyneenä sosiaali- ja terveyspalvelujen toimintayksikön palveluja käyttänees-
tä asiakkaasta. Päihdetapauslaskenta toteutetaan joka neljäs vuosi ja sen pohjalta 
voidaan arvioida huumeasiakkaiden osuutta kaikista sosiaali- ja terveydenhuollon 
asiakkaista. Huumehoidon tiedonkeruu on vapaaehtoinen, jatkuva tiedonkeruu hoi-
topaikoille, joilla kerätään anonyymiä, yksilökohtaista tietoa huumehoidon asiak-
kaista (ks. 4.3 ongelmapäihteiden ja 5.2 asiakaskunnan osalta). Kattavuuskyselyllä 
on pyritty arvioimaan koko huumehoidon volyymia hoitopaikoittain ja alueittain 
vuosien 2003 ja 2008 osalta. 

Päihdetapauslaskenta

Päihdetapauslaskenta toteutettiin vuonna 2007. Laskennassa kerätään yhden päi-
vän aikana tiedot päihteiden aiheuttaman vamman tai päihteiden käytön vuoksi tai 
päihtyneenä sosiaali- ja terveyspalvelujen toimintayksikön palveluja käyttäneestä 
asiakkaasta. Tutkimus tehdään joka neljäs vuosi, ja kyselyjä on toteutettu vertailu-
kelpoisessa muodossa vuodesta 1995 lähtien. Vuonna 1995 huumausaineiden käyt-
täjien osuus päihdetapauslaskennan asiakkaista oli 11 prosenttia ja vastaavasti 16 
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prosenttia vuonna 1999, 27 prosenttia vuonna 2003 ja 24 prosenttia vuonna 2007. 
(Nuorvala ym. 2008a.)59 

Vuosien 1999 ja 2003 nopean kasvun taustalla ei ole pelkästään hoitopalvelu-
jen kysynnän lisääntyminen vaan myös palvelurakenteen muutokset. 1990-luvun 
lopulla perustettiin ensimmäiset terveysneuvontapisteet huumausaineiden pis-
toskäyttäjille, mikä näkyi päihdehuollon avopalvelujen käytön lisääntymisessä. 
Korvaushoito aloitettiin laajemmassa mitassa Suomessa vasta vuonna 2002, mikä 
puolestaan heijastui sekä päihdehuollon että myös terveydenhuollon avopalvelujen 
huumeasiakkaiden määriin vuosina 2003 ja 2007. Kun vuonna 1999 päihdehuollon 
avohoidon asiakkaista 20 prosentilla ainevalikoimaan kuuluivat huumausaineet, 
vuonna 2003 luku oli 35 prosenttia ja 2007 jo 40 prosenttia. Toisaalta vuonna 2004 
Suomessa toteutettiin alkoholijuomaveron alennus, mikä lisäsi alkoholin kulutusta 
ja vaikutukset näkyvät viiveellä alkoholiongelmaisten suhteellisen osuuden lisään-
tymisessä varsinkin vuoden 2007 päihdetapauslaskennassa. Erityisesti yli 50-vuoti-
aiden ikäluokka oli voimakkaassa kasvussa. Vuonna 2007 päihdetapauslaskennassa 
saatiin suhteellisen vähän tietoja pistoskäyttäjille tarkoitetuista terveysneuvontapis-
teistä, mikä on saattanut johtaa aliarvioon huumausaineiden käyttäjien osuudesta 
vuoden 2007 tutkimuksessa. (Huhtanen 2008; Nuorvala ym. 2008b.)

59 Päihde-ehtoisella asioinnilla tarkoitetaan käyntiä, jossa päihteet ovat joko suoraan tai epäsuorasti mu-
kana. Tiedot perustuvat palveluyksiköiden työntekijöiden ilmoituksiin. Tuorein laskentavuorokausi oli 
9.10.2007. Päihdetapauksia kertyi tuolloin 12 045, mikä on enemmän kuin koskaan aiemmin.

99 

99

99

99

99

03

03 03

03

0307 07
07

07

07

0

500

1000

1500

2000

2500

Asiakkaita 
vuorokaudessa 

Päihdehuollon 
avohoito
- kaikki tapaukset 
- huumausainetapaukset

Päihdehuollon
asumispalvelut 
- kaikki tapaukset 
- huumausainetapaukset

Päihdehuollon 
laitoshoito 

Terveydenhuollon
laitoshoito 

Kaikki 
päihdeasiakkaat 

joista 
huumeasiakkaita 

Terveydenhuollon 
avohoito
- kaikki tapaukset 
- huumausainetapaukset

Kuvio 4. Päihdetapaukset sosiaali- ja terveydenhuollossa 1999–2007.

Lähde: Huhtanen 2008.
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Tutkimuksen perusteella vuonna 2007 huumausaineisiin liittyvää ongelma-
käyttöä esiintyy noin 40 prosentilla päihdehuollon avo- ja laitospalvelujen käyttä-
jistä sekä 25 prosentilla terveydenhuollon avopalvelujen ja 20 prosentilla tervey-
denhuollon vuodeosastopalvelujen päihdeasiakkaista. Huumausaineita käyttävien 
naisten osuus päihdetapauslaskennan asiakaskunnasta oli noin 30 % avohoidos-
sa ja 20 % laitoshoidossa. Huumausaineasiakkaat ovat suhteellisen nuoria mui-
hin päihteiden ongelmakäyttäjiin verrattuna. Kun kaksi kolmesta alle 35-vuoti-
aasta päihteiden vuoksi hoidossa olleesta asiakkaasta käytti myös huumausaineita, 
enää kolmannes 35–44-vuotiaista ja reilusti alle 10 % tätä vanhemmista asiakkais-
ta käytti huumausaineita. (Huhtanen 2008.) Iän lisäksi huumausaineasiakkaat ero-
sivat muista päihdeasiakkaista huono-osaisuuden ja mielenterveysongelmien osal-
ta. Huumausaineiden käyttäjien asunnottomuus oli selvästi yleisempää kuin muilla 
asiakkailla ja yli puolella huumausaineita käyttäneistä asiakkaista todettiin myös 
masentuneisuutta ja muita mielenterveyden häiriöitä. (Nuorvala ym. 2008b.) 

Päihdepalvelujärjestelmien pitkäaikaisen asiakasseurannan yleinen kehitystren-
di noudattaa päihdetapauslaskennan suuntaviivoja. Suurimmat muutokset ovat ol-
leet matalakynnyksisten terveysneuvontapisteiden yleistyminen ja asiakasmäärien 
kasvu 2000-luvun alusta lähtien, päihdehuollon avopalvelujen (mukaan lukien kor-
vaushoidon) käytön lisääntyminen 2000-luvulla ja terveydenhuollon vuodeosasto-

Lähde: Sosiaali- ja terveydenhuollon tilastollinen vuosikirja 2009. 

Kuvio 5. Päihdeasiakkaat sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa 1996–
2008.
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jen asiakaskunnan lisääntyminen erityisesti vuonna 2004. (Sosiaali- ja terveyden-
huollon tilastollinen vuosikirja 2009.)

Kattavuuskysely

Kattavuuskyselyyn vastasi vuonna 2009 noin 60 prosenttia kyselyn saaneista päih-
dehuollonyksiköistä60. Huumeasiakkaita ilmoitettiin kaiken kaikkiaan 12 807, 18 % 
kaikista päihdeasiakkaista. Asiakkaiden kokonaismäärää tarkasteltaessa on huo-
mioitava, että sekä kyselyn kohdistaminen ja siihen vastaaminen ei ollut täydellis-
tä. Toisaalta myöskään mahdollisia päällekkäisiä asiakkuuksia ei ole kyselyssä pois-
tettu. Vastaava kysely tehtiin vuonna 2004 asiakaskunnasta. Silloin kyselyyn vastasi 

60 Kysely oli suhteellisen kattava päihdehuollon erityispalvelujen osalta, mutta ei yhtä kattava terveyden-
huollon avopalveluissa, esimerkiksi kunnallisissa terveyskeskuksissa. Mahdollisia päällekkäisiä asiakkuuk-
sia ei ole kyselyssä poistettu. Kuitenkin lähes kaksi kolmesta hoitoyksiköstä vastasi kyselyyn ja asiakkaiden 
kokonaismäärä vastaa melko hyvin muista erillisrekistereistä yhteen summattua päihdeasiakkaiden vuo-
sittaista asiakasmäärää (vrt. kuvio 5).

Taulukko 7. Hoitoyksiköiden ilmoittamat päihde- ja huumeasiakkaat 2008. 

Kyselyyn  
vastanneet hoitoyksiköt

Huumehoidon  
tietojärjestelmän 
kattavuus huume-
asiakaskunnasta

lkm Päihde-
asiak-
kaat 

Yksik-
kö an-
taa hoitoa 
huume-
asiakkail-
le (%)

Huume-
asiak-
kaat 

% asiak-
kaat

%

Päihdehuollon  
avohoito 

85 36 225 93 5 937 16 2 003 34

Päihdehuollon  
laitoshoito

36 3 414 81 1 146 34 315 27

Terveyden- 
huollon avohoito / 
päihdepsykiatrinen 
avohoito

77 13 419 82 2 675 20 1 111 42

Terveydenhuollon 
vuodeosastohoito / 
päihdepsykiatrinen 
laitoshoito

45 3 530 49 1 418 40 352 25

Vankilat 26 1 707 85 892 52 17 2

Muut 52 11 764 65 739 6 311 42

Yhteensä 321 70 059 78 12 807 18 4 109 32

Lähde: Väänänen 2010.
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324 yksikköä. Niissä päihdeasiakkaita oli 75 018 ja huumeasiakkaita 17 825 eli 24 
prosenttia kaikista päihdeasiakkaista. Myös tällöin huumehoidon tietojärjestelmän 
kattavuus huumeasiakaskunnasta oli sama (32 %). (Väänänen 2010.)

Vastanneista yksiköistä valtaosa (78 %) ilmoitti antavansa päihdehoitoa huu-
measiakkaille. Huumeasiakkaiden osuus kaikista päihdeasiakkaista oli korkeim-
millaan huumehoitoon erikoistuneilla avo- (58 %) ja laitoshoitoyksiköillä (89 %), 
opiaattiriippuvaisten lääkehoitoarvioita ja hoitoja toteuttavalla laitoshoitoyksiköl-
lä (78 %) sekä sairaaloiden päihdepsykiatrisessa avohoidossa (75 %). Vankiloiden 
päihdeasiakkaista huumeasiakkaiden osuus on myös korkea (52 %). Sen sijaan 
päihdehuollon avohoidon A-klinikoiden (10 %), terveyskeskusten (17 %), katkai-
suasemien (11 %) tai kuntoutusyksiköiden (23 %) huumeasiakasosuudet ovat huo-
mattavasti pienemmät. Huumehoidon tietojärjestelmän tulokset kattavat suhteel-
lisen tasaisesti eri hoitoyksikkötyypit, mutta selvästi huonoimmin vankiloiden ja 
terveydenhuollon avohoidon terveyskeskusten asiakaskunnan. Huumeisiin eri-
koistunutta hoitoa tarjottiin myös laajasti. Yleisimmät erikoistuneen huumehoidon 
kriteerit olivat yksikön oikeus toteuttaa opiaattiriippuvaisten lääkehoitoa (43 %) se-
kä huumeidenkäyttäjille suunnattu oma hoito-ohjelma (38 %). Vajaalla 20 prosen-
tilla yksiköistä oli huumehoitoon erikoistunut osasto. (Väänänen 2010.)

Vuoden 2008 kyselytietojen perusteella huumeasiakkaiden sijoittuminen kes-
kittyi Etelä-Suomen (43 %) ja Länsi-Suomen (36 %) lääneihin, yksistään Helsinkiin 
16 prosenttia. Sen sijaan vuoden 2004 kattavuuskyselyn mukaan peräti 70 prosent-
tia asiakkaista sijoittui Etelä-Suomen lääniin ja 17 prosenttia Länsi-Suomen lää-
niin. Helsingissä asiakkaiden osuus oli 43 prosenttia. Näin huumeasiakaskunta 
olisi vuoden 2003 tietojen verrattuna levinnyt entistä laajemmin Etelä- ja Länsi-
Suomeen. Huumehoidon tietojärjestelmän kattavuus olisi puolestaan parantunut 
Etelä-Suomen osalta mutta heikentynyt muun Suomen osalta. (Väänänen 2010.) 
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6 Huumeisiin liittyvät terveyshaitat

Tartuntatautirekisteriin kirjatut ruiskuhuumevälitteiset hiv-tartunnat sekä C-, B- 
ja A-hepatiittitapaukset ovat selkeästi vähentyneet viimeisen vuosikymmenen ai-
kana. Terveysneuvontapisteiden toiminnalla ja ruiskuhuumeiden käyttäjien A- ja 
B-hepatiittirokotuksilla on ollut suuri merkitys huumeisiin liittyvien tartuntatau-
tien vähenemisessä. 

Muista terveyshaitoista lääkeaineiden huumekäyttö pistämällä on lisännyt käyt-
täjien suonitulehdusten ja amputaatioiden määrää, koska lääkemurska sisältää suo-
nille haitallisia sidosaineita kuten kalkkia ja tärkkelystä. Huumeiden käytön kanssa 
samanaikaisesti ilmenevät mielenterveyden häiriöt nelinkertaistuivat 1990-luvulla, 
mutta 2000-luvulla diagnoosien määrä on tasaantunut. 

Huumausaineisiin liittyvien kuolemien määrä kasvoi muiden haittojen tapaan 
vuosituhannen vaihteessa (kuvio 6), mikä oli seurausta 1990-luvulla lisääntynees-
tä huumeiden käytöstä. 2000-luvulla alkupuolella kuolemien määrä pysyi kasvun 
jälkeisellä korkeammalla tasolla. Viime vuosina huumeisiin liittyvien kuolemien 
määrä on ollut nousussa.

6.1 Huumeisiin liittyvät tartuntataudit

Yli 67 prosenttia päihdehuollon huumeasiakkaista oli joskus käynyt kaikissa kol-
messa, hiv-, hepatiitti B- ja hepatiitti C -testissä. Hiv-testissä oli käynyt 72 prosent-
tia, B-hepatiittitestissä 69 prosenttia ja C-hepatiittitestissä 76 prosenttia asiakkais-
ta. Hepatiitti A -testissä käyneitä oli 58 prosenttia kaikista asiakkaista. (Väänänen 
& Ruuth 2010.)

Hiv

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tartuntatautirekisterin mukaan vuonna 2009 
ilmoitettiin 178 uutta hiv-tartuntaa (148 tapausta v. 2008). Hiv-tartunnat ovat li-
sääntyneet lähes koko 2000-luvun johtuen seksivälitteisten tartuntojen lisääntymi-
sestä. Ruiskuhuumevälitteisten tartuntojen määrä on sen sijaan pysynyt alhaisena. 
Pistoskäytöstä aiheutuvia tartuntoja ilmoitettiin vuonna 2009 vain 12 tapausta, mi-
kä on vain 7 % kaikista tartunnoista (5 % vuonna 2008). (THL 2010b.)

Tartuntatautirekisterin mahdollistaman passiivisen seurannan lisäksi Kansan-
terveyslaitos (nyk. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos) tehnyt noin vuoden vä-
lein hiv ja hepatiitti C-viruksen esiintyvyyttä kartoittavia esiintyvyystutkimuk- 
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sia.61 Tutkimusten avulla on pyritty arvioimaan tartuntojen esiintyvyyttä myös 
niiden pistohuumeiden käyttäjien osalta, jotka eivät hakeudu diagnostiseen tes-
taukseen. Tutkimustulosten mukaan hiv:n esiintyvyys ruiskuhuumeidenkäyttä-
jien keskuudessa on vuosituhannen vaihteen epidemiasta huolimatta pysytellyt 
noin 1–2 prosentissa, mikä on kansainvälisesti vertaillen erittäin matala taso. 
(Arponen ym. 2008.)

Pääkaupunkiseudun62 (Helsinki, Espoo ja Vantaa) ruiskuhuumeita käyt-
tävät hiv-positiiviset ovat paitsi sosiaalisesti myös alueellisesti syrjäytyneitä. 
Ruiskuhuumeiden käyttäjien joukossa todettiin hiv-epidemia pääkaupunkiseu-
dulla 1998, joka kääntyi laskuun vuonna 2000. Kaikki keskustan ulkopuolella si-
jaitsevat alueet, joissa käyttäjät olivat nimenneet oleilleensa tai käyttäneensä huu-
meita hiv-infektion toteamisen aikaan, sijaitsivat alueilla, joissa miesten työllisyys 
oli heikointa (alle 70 %). Ruiskuhuumekäyttäjien hiv-infektiot keskittyvät alueille, 
joita on kuvattu pääkaupunkiseudun alueellisen rakenteen heikkeneviksi alueiksi 
eli köyhyysalueiksi. Tutkimuksessa esitetään johtopäätöksenä, että hiv:n vähäisen 
esiintyvyyden aikana ennaltaehkäisevät toimet on kohdistettava erityisesti syrjäy-
tyneisiin, riskikäyttäytyviin huumeiden käyttäjiin, jotka oleilevat keskustan ulko-
puolella. (Kivelä ym. 2007a; 2007b.)

C-hepatiitti

Uusia hepatiitti C -tartuntoja todettiin 1 061 vuonna 2009 (1 144 v. 2008). 
Tartuntatapa oli ilmoitettu noin puolessa tapauksia, ja näistä valtaosassa (81 %) 
tartuntatapana oli ruiskuhuumeiden käyttö. Niissäkin tapauksissa, joissa tartunta-
tapaa ei ole ilmoitettu, epäilys ruiskuhuumeiden käytöstä on suuri, koska hepatiit-
ti C:n tiedetään tarttuvan huonosti seksiteitse eikä yhteisötartuntoja esiinny. (THL 
2010b.)

61 Tutkimus on toteutettu kahdeksan kertaa vuosien 1998–2009 välillä. Tutkimus on järjestetty yleensä 
useammassa terveysneuvontapisteessä noin kahden viikon aikana. Osallistujat ovat olleet terveysneuvon-
tapisteiden asiakkaita, ja heidän määränsä on vaihdellut 150–700 välillä. Osallistujat täyttävät anonyymin 
riskikyselykaavakkeen ja antavat sylkinäytteen, josta tutkitaan C-hepatiitti- ja hiv-vasta-aineet. Sekä riski-
kyselykaavakkeeseen että näytteeseen kirjataan sama anonyymi osallistujanumero, mikä mahdollistaa ris-
kitekijöiden vertaamisen vasta-ainetulokseen. Testituloksia ei anonymiteetin takia voida palauttaa osallis-
tujille, mikä osallistujille myös tehdään selväksi. Tämä on keskeistä tutkimuksen edustavuuden kannalta, 
koska näin voivat osallistua myös ne, jotka eivät välttämättä ole halukkaita saamaan tietoa tartunnastaan. 
Kaikkia terveysneuvontapisteiden asiakkaita kannustetaan osallistumaan tutkimukseen riippumatta hen-
kilöiden hiv tai HCV tilanteesta.

62 Tutkimuksen aineiston muodostivat HYKS:n infektiosairauksien klinikalla ainakin kerran 1998–2003 
käyneet HIV-infektoituneet huumeiden käyttäjät. Kaikista 213 asiakkaasta tutkimusta varten käytössä oli 
176 (82,6 %) asiakkaan haastattelutiedot. Tiedot koskivat huumeiden käyttöä, tulolähteitä, asumisoloja, 
koulutusta, työtä, päihdehoitoja ja vankeusrangaistuksia. Lisäksi asiakkaita pyydettiin nimeämään kor-
keintaan neljä aluetta, joilla he oleilivat tai käyttivät huumeita HIV-infektion toteamisen aikaan.
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Uusien C-hepatiittitapausten kokonaismäärä on laskenut hitaasti mutta tasai-
sesti koko 2000-luvun ajan. Myös ruiskuhuumevälitteisten tartuntojen määrä on 
laskenut samanaikaisesti. Akuutteja tartuntoja on vaikea erottaa vuosia vanhoista, 
joten tuloksia pitää tulkita varoen. Hepatiitti C -esiintyvyys ruiskuhuumeita käyt-
täjien keskuudessa on joka tapauksessa niin korkea, että muutokset tapahtuvat hi-
taasti, vaikka riskit olisivat hyvin hallinnassa. (THL 2010b.)

Kansanterveyslaitoksen (nyk. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos) esiintyvyys-
tutkimusten63 perusteella C-hepatiitin esiintyvyys on noin 50–65 % ruiskuhuume-
käyttäjien keskuudessa. Huumehoidon tietojärjestelmän vuoden 2009 aineistossa 
päihdehuollon ruiskuhuumeita käyttäneistä ja testatuista asiakkaista (n=2 251) he-
patiitti C -positiivisia oli 74 %. (Väänänen & Ruuth 2010.) 

Tartuntatilanteessa on alueellisia eroja. Tartuntojen määrä on laskenut Etelä-, 
Länsi- ja Itä-Suomessa, mutta erityisesti Oulun läänissä ilmaantuvuus on kasva-
nut. Kasvun syitä olisi tarpeen tutkia, sillä aktiivinen testaustakaan ei selitä viime 
vuosien selkeää kasvua. Tarpeen mukaan ruiskuhuumekäyttäjien terveysneuvon-
taa pitäisi lisätä Pohjois-Suomessa tartuntamäärien vähentämiseksi. (THL 2009b.) 
Terveysneuvontaa on Pohjois-Suomessa vain muutamalla paikkakunnalla. 

B-hepatiitti 

Tartuntatautirekisteriin ilmoitetut akuutit B-hepatiittitapaukset ovat selkeästi vä-
hentyneet viimeisen vuosikymmenen aikana. Nopeimmin ovat vähentyneet ruis-
kuhuumevälitteiset tartunnat, joten iskiryhmien B-hepatiittirokotukset ja huu-

63 Tutkimuksista tarkemmin edellä kohdassa “Hiv”.

Taulukko 8. Hepatiitti C lääkärien ilmoitusten mukaan tartuntatavoittain, 
1999–2009*.

1999 2001 2003 2005 2007 2008 2009

Ruiskuhuumeet 1001 822 627 621 416 508 433

Seksi 35 42 46 61 63 68 65

Perinataali 10 3 1 5 4 9 9

Verituotteet 23 19 22 24 17 15 1

Muu 40 31 34 35 23 31 26

Ei tiedossa 643 574 533 497 634 513 527

Yhteensä 1753 1492 1264 1244 1157 1144 1061

Lähde: Tartuntatautirekisteri, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. 
*) Vuosilta 1995–2003 on tiedossa neljä suomalaista verivalmisteista saatua HBV-tartuntaa.
Vuoden 2000 jälkeen ei ole tiedossa yhtään suomalaista verivalmisteista saatua HCV-tartuntaa.
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meiden käyttäjille suunnattu terveysneuvontapistetyö ovat siis tuottaneet tulosta. 
Vuonna 2009 ei ilmoitettu ainoatakaan ruiskuhuumevälitteistä tartuntaa (yksi v. 
2008). Kaiken kaikkiaan uusia tartuntoja oli 34, joista tartuntatapa oli tiedossa 23 
tapauksessa. Huippuvuonna 1998 uusia tartuntoja oli 256. (THL 2010b.)

A-hepatiitti

Uusia hepatiitti A -tapauksia ilmoitettiin 22 tapausta vuonna 2009. Näistä aina-
kin 8 oli saatu ulkomailla. Tartuntojen määrä on pysynyt matalalla viime vuosina. 
Vuosina 2002–2003 todettiin pääkaupunkiseudun ruiskuhuumekäyttäjien keskuu-
dessa A-hepatiittiepidemia, jonka seurauksena uusien hepatiitti A-tapausten määrä 
kasvoi nopeasti (v. 2002 todettiin 393 tapausta ja v. 2003 tapauksia oli 243). Kasvu 
taittui jo vuonna 2004, minkä jälkeen ilmaantuvuus on pysynyt matalana riskiryh-
mien rokotusten ansiosta. Ruiskuhuumeita käyttävät henkilöt, heidän seksikump-
paninsa ja samassa taloudessa asuvat henkilöt ovat saaneet vuodesta 2005 kan-
sallisen rokotusohjelman mukaisesti maksuttoman A-hepatiittirokotuksen. Myös 
matkailijoiden A-hepatiittirokotukset ovat yleisiä. (THL 2010b.)

Ruiskuhuumeita käyttävien seksuaalinen 
riskikäyttäytyminen

Kivelän ynnä muiden (2009) tutkimuksessa tutkittiin suomalaisten pistoskäyttä-
jien seksuaalisen riskikäyttäytymisen prevalenssia ja tekijöitä, jotka liittyvät kon-
domin epäsäännölliseen käyttöön. Tutkimuksen aineistona64 oli kaksi kohorttia: 
hiv-positiiviset ja hiv-negatiiviset pistoskäyttäjät. Hiv-positiivista 96 %:lla oli he-
patiitti c -tartunta, hiv-negatiivisilla vastaava luku oli 51 %. Hiv-negatiiviset olivat 
seksuaalisesti aktiivisempia kuin hiv-positiiviset. Hiv-negatiivisista 13 %:lla ja hiv-
positiivista 32 %:lla ei ollut yhtään kumppania viimeisen kuuden kuukauden aika-
na. Kondomin käyttö oli epäsäännöllistä65 seksuaalisesti aktiivisista hiv-positiivisis-
ta 63 %:lla ja hiv-negatiivisista 80 %:lla. Hiv-positiivisille painotetaan turvaseksin 

64 Hiv-negatiiviset käyttäjät (N=207), jotka rekrytoitiin Helsingin terveysneuvontapisteissä vuosina 2000–
2002. Hiv-negatiivisuus todettiin sylkitesterillä. Toinen kohortti on poimittu Helsingin yliopistollises-
sa keskussairaalassa, jonne kaikki pääkaupunkiseudun hiv-positiiviset pistoskäyttäjät diagnosoinnin jäl-
keen ohjataan hoitoon. Kohortissa on mukana vuosina 1998–2004 positiivisiksi todetut käyttäjät, joilla oli 
max. kahden vuoden takaa negatiivinen tulos aikaisemmasta testistä. Molemmissa kohorteissa mukana 
olivat vähintään 18-vuotiaita. Osallistuja haastateltiin käyttäen strukturoitua lomaketta. Riskitekijät ana-
lysoitiin käyttämällä logistista regressiota. Mallissa olivat mukana muuttujat, jotka olivat merkitseviä yh-
den muuttujan analyysissä. Tutkimuksen rajoituksena on varsin pienet otokset.

65 Epäjohdonmukaiseksi käytöksi oli määritelty kondomin käyttämättömyys sekä käyttö joskus tai usein. 
Johdonmukaiseksi kondomin käytöksi määriteltiin kondomin käyttö aina.
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tärkeyttä ensimmäisillä vierailuilla tartuntatautiklinikalle diagnoosin jälkeen. Tällä 
voi olla jotain merkitystä riskikäyttäytymiseen.

Tutkimuksessa kondomin epäsäännöllisellä käytöllä ei ollut riippumatonta yh-
teyttä ikään, sukupuoleen, siviilisäätyyn, seksikumppaneiden määrään, kaupalli-
seen seksiin, seksivälitteisiin tartuntoihin, huumeiden käytön tiheyteen, terveys-
neuvontapistevierailuihin tai pistämisen kestoon. Kondomin epäjohdonmukainen 
käyttö ei myöskään ollut riippumattomasti yhteydessä koulutukseen, asumisoloi-
hin, työttömyyteen, viimeaikaiseen (6–12 kk) vankeuteen tai vankeuksien määrään. 
Tämän perusteella seksuaalista riskikäyttäytymistä tulee yrittää ehkäistä kaikkien 
pistoskäyttäjien osalta, eikä toimenpiteitä tule kohdentaa vain syrjäytyneimpiin 
ryhmiin tai kaupallisen seksin harjoittajiin. (Kivelä ym. 2009.)

Sen sijaan kondomin epäjohdonmukainen käyttö oli yhteydessä tuoreeseen 
(6 kk) hoitojaksoon. Hiv-positiivisilla tämä yhteys näkyi sekä laitos- että avohoi-
dossa olleilla, hiv-negatiivisilla vain laitoshoidossa olleilla. Tutkimus ei vastaa sii-
hen, mikä selittää tätä yhteyttä. (Kivelä ym. 2009.)

Ruiskuhuumeita käyttäneiden hiv-positiivisten naisten 
haastattelututkimus

Tutkimuksen66 tavoitteena oli tarkastella alle 26-vuotiaana hiv-tartunnan saaneiden 
ja pistoshuumeita käyttävien tai käyttäneiden naisten näkemyksiä seksistä, huu-
meista ja hiv-infektiosta. Näiden teemojen kautta tutkimuksessa kuvataan haasta-
teltavien hiv-tartuntaan johtanutta kehityskaarta. Suurin osa naisista oli aloittanut 
seksin hyvin varhain (12–13-vuotiaana). Suhtautuminen ehkäisyyn oli ollut välin-
pitämätöntä ja varsinkaan kondomia ei ollut käytetty ennen hiv-tartuntaa. Myös 
päihteiden käyttö oli aloitettu nuorena (12–15-vuotiaana) alkoholilla, kannabik-
sella ja amfetamiinilla. Huumeiden pistoskäyttöhistoria vaihteli tutkimukseen osal-
listuneiden joukossa 4–10 vuoden välillä. Aluksi hiv-tartunnan todennäköisyyttä 
pidettiin kaukaisena, mutta tartunnan yleistyminen pistoskäyttäjien keskuudessa 
lisäsi tietoisuutta. Tartuntaa pyrittiin ehkäisemään jonkin verran, mutta riippuvuus 
aineisiin ja välinpitämättömyys itseä kohtaan vähensi huomiota tartunnan mahdol-
lisuuteen. (Kaivola ym. 2007.)

Haastateltujen hiv-tartuntaa edesauttoivat päihteiden käyttö ja koettu epätoivo. 
Haastateltujen elämää hallitsivat huumeet, mikä vaikeutti omasta elämästä huo-

66 Haastateltavat rekrytoitiin HUSin Auroran sairaalan infektiosairauksien poliklinikan ja hiv-positiiviselle 
huumeiden käyttäjille suunnatun Helsingin Diakonissalaitoksen Munkkisaaren palvelukeskuksen asiak-
kaiden keskuudesta. Tutkimuskriteerit täyttäviä asiakkaita oli 17 naista, joista 12 tavoitettiin. Näistä lo-
pulta 8 naista osallistui tutkimukseen. Haastattelut tehtiin elo-joulukuussa 2003 ja haastateltavat olivat 
haastatteluhetkellä 20–30-vuotiaita. Hiv-tartunnan toteamishetkellä naiset olivat olleet 17–25-vuotiaita. 
Haastatteluista ei maksettu. Haastattelut nauhoitettiin, litteroitiin ja analysoitiin induktiivisella sisällön-
analyysillä. 



88

Huumetilanne Suomessa 2010

Raportti 40/2010
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

lehtimista. Psyykkinen huonovointisuus, asunnottomuus ja ongelmien kasautumi-
nen lisäsivät välinpitämättömyyttä omaa elämää kohtaan. Välineiden yhteiskäyttö 
oli yleistä ja niin sanotun klikkikupin yhteiskäytön tartuntariskiä moni ei ollut aja-
tellutkaan. Erityisesti opioidien käyttäjillä pistämisellä oli vieroitusoireiden vuoksi 
niin kiire, ettei enää välitetty, millä pistetään. Tällöin ainoa keino minimoida tar-
tuntariskiä oli kysyä muiden hiv-tartunnasta. Puhtaiden välineiden saatavuudessa 
on rajoituksia esimerkiksi vankiloissa (ks. alaluku 9.4) ja yöaikaan, jolloin apteekit 
eivät ole myyneet pistosvälineitä. Haastateltavat myös kritisoivat terveysneuvon-
pisteiden vaihtomäärien rajoituksia, koska huonokuntoisten suonien vuoksi yksi 
käyttökerta saattaa vaatia kolmekin neulaa ennen onnistumista. Muutama oli saa-
nut tartunnan varsin pian suonensisäisen käytön alettua, kun käyttöön liittyviä ru-
tiineja ei vielä hallittu. Pistoskäytön alkuvaiheessa pistokset antoi yleensä joku tut-
tava omilla välineillään. Apteekeissa ja terveysneuvontapisteissä ei kehdattu käydä 
vaihtamassa välineitä, koska asiointi koettiin häpeällisenä. (Kaivola ym. 2007.)

Tutkimukseen osallistuneiden seurustelukumppanit ja satunnaiset seksikump-
panit olivat usein huumeidenkäyttäjiä. Seksi- ja parisuhteita leimasivat kumppa-
nien mielialan vaihtelut, kaikenlainen väkivalta, hyväksikäyttö ja pistosvälinei-
den yhteiskäyttö. Monessa tapauksessa tartunta olikin saatu omalta kumppanilta. 
Tartunnan toteaminen oli vaikuttanut joihinkin käyttäjiin siten, että he olivat rai-
tistuneet tai vähentäneet käyttöä. Osalle tartunnan toteamisella ei ollut vaikutus-
ta käyttöön. Tieto tartunnasta oli kaikille järkytys, ja hiljensi aluksi seksielämää. 
Tartunnan myötä haastateltavat tulivat tietoisiksi kumppanin tartuntariskistä, ja 
kondomin käytöstä tuli lähes säännönmukaista. (Kaivola ym. 2007.)

6.2 Muut huumeisiin liittyvät terveyshaitat

Suonitulehdukset ja amputaatiot

Kahdessa helsinkiläisessä sairaalassa67 hoidettiin 24 potilasta vuosina 2000–2005, 
jotka olivat hoidettavina lääketablettien pistämisestä johtuneiden infektioiden (8 
tapausta) tai akuutin raajaiskemian (16 tapausta) vuoksi. Lääkkeet oli murskattu 
ja liotettu kuumaan vesijohtoveteen, ja vain yksi potilas mainitsi käyttäneensä suo-
datinta ennen pistämistä. Vastaavana aikana hoidettiin vain yksi vastaavassa tilas-
sa oleva potilas, jonka vauriot olivat syntyneet niin sanottujen perinteisten huu-

67 Tutkimus toteutettiin keräämällä Töölön ja Meilahden sairaaloiden hoitoilmoitusrekistereistä ICD-10-
koodien X44, T40.4, I74.2, I74.3, L02 mukaiset tapaukset ajalla 1.1.2000–31.12.2005. Näistä potilaista 
poimittiin ne, jotka olivat pistäneet tablettimurskaa suoneen tai ihonalaiskudokseen. Sairauskertomukset 
analysoitiin selvittämällä sosio-demografinen tausta, hoitoon hakeutumisajankohta, suoritetut tutkimuk-
set ja hoitotoimenpiteet. (Partanen ym. 2008.)
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mausaineiden pistämisestä (amfetamiinia). Tablettien kiinteät sidosaineet, kuten 
tärkkelys ja kalkki hidastavat valtimon sisäisesti annosteltuna veren virtausta, mi-
kä voi johtaa valtimotukoksiin. Liuokseen on usein päässyt mikrobeja, mikä lisää 
riskejä. Aiempi suonensisäinen käyttö on usein tukkeuttanut suonet ja laskimon si-
jasta käyttäjä osuukin valtimoon tai suonten ohitse pehmytkudokseen. (Partanen 
ym. 2008.)

Potilaiden keski-ikä oli 26 vuotta (ikähaitari 20–39 vuotta), ja heistä naisia oli 
5 ja miehiä 19. Kaikki potilaat olivat käyttäneet huumeita suonensisäisesti vuosia. 
Suurin osa tutkituista oli pistänyt murskaa kyynärtaipeeseen. Yleisin aine oli bent-
sodiatsepiinin johdokset (11 potilasta). Buprenorfiinia oli pistänyt 10 potilasta jo-
ko pelkästään tai yhdistettynä muuhun rauhoittavaan lääkeaineeseen tai huumaus-
aineeseen. Pistokset, joita oli joillakin potilailla useampi, olivat osuneet valtimoon 
(16), laskimoon (2) ja pehmytkudokseen (10). Pistämisestä päivystykseen saapumi-
nen vaihteli 3 tunnin ja 10 päivän välillä. Hoitoon hakeutumisesta seurannut ohjaus 
oli hidasta ja mutkikasta ja kesti tavallisesti yli 24 tuntia. (Partanen ym. 2008.)

Potilailla hoidettiin vuodeosastolla keskimäärin 14 vuorokautta ja kirurgisia toi-
menpiteitä tehtiin nollasta kuuteen keskiarvon ollessa 2. Toimenpiteitä olivat pai-
seiden avaus, tarvittaessa raajojen lihaskalvojen avaus (faskiotomia) ja kuolioku-
doksen puhdistusleikkaus. Embolektomiaa yritettiin kolmessa tapauksessa, mutta 
yrityksistä huolimatta jouduttiin tekemään amputaatiot. Kaiken kaikkiaan ampu-
taatioita oli yhdeksän: sormi- (5) ja varvas- (1), kyynärnivel- (1), kyynärvarsi- (1) 
ja reisiamputaatio (1). (Partanen ym. 2008.)

Sairaaloiden huumehoitojaksot

Vuonna 2009 terveydenhuollon vuodeosastoilla rekisteröitiin 7 117 hoitojaksoa, 
joissa huumesairaus, eli huumausaineisiin tai lääkeaineisiin liittyvä sairaus, oli pää-
diagnoosina ja 10 044 hoitojaksoa, joissa huumesairaus oli pää- tai sivudiagnoosi-
na. Puolet hoitojaksoista oli erilaisia lääkeainemyrkytyksiä. Sekä kaikkien huume-
hoitojaksojen että lääkeainemyrkytysten määrä on kasvanut noin 15 % vuodesta 
2005. Vastaavana ajankohtana asiakkaiden määrä on kasvanut 12 % (5 631 v.09), 
mutta hoitovuorokausien määrä (38 767 v.09) ainoastaan 2 %. 

Huumeriippuvuuden hoitoon – katkaisuhoitoon – käytettiin puolet (19 242 
hoitovuorokautta) kaikista sairaaloiden huumehoidon vuodeosastohoidon vuoro-
kausista kuten aiempinakin vuosina. Toisaalta huumausaineriippuvuuden vuode-
osastohoitojaksojen määrä on nousut kolmanneksella vuodesta 2005 samalla kun 
hoidon keskimääräinen kesto on lyhentynyt68. Lääkeaineriippuvuuksien osalta vuo-
deosastohoitojaksojen määrä on pysynyt ennallaan vuodesta 2005. 

68 Lääkeaineet huomioiden 7,3 vrk > 6,6vrk. 
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Huumausainemyrkytysten vuodehoitojaksojen määrä on lähes kaksinkertais-
tunut vuodesta 2005. Toisaalta huumausainemyrkytykset ovat pieni osa kaikista 
lääkeainemyrkytyksiä, joita oli vuonna 2009 oli päädiagnoosin mukaisesti 4 338. 
Huume- ja lääkemyrkytysten vuodehoitohoitojaksojen määrä on yhteensä noussut 
16 % vuodesta 2005. Keskimääräisen hoidon pituus oli 1,9 vrk vuonna 2009. 

Huumeiden aiheuttamien käyttäytymisen ja mielenterveyden häiriöiden ter-
veydenhuollon laitoshoitojaksojen määrä on pysyvästi alemmalla tasolla kuin 
90-luvulla, joka kuvastanee palvelujärjestelmässä tapahtuneita muutoksia kuten 
avohoidon korostuneisuutta ja huumehoidon kehittymistä. Vuonna 2009 laitoshoi-
tojaksojen määrä kuitenkin nousi peräti viidenneksen. On mahdollista, että talou-
dellinen taantuma on lisännyt tarvetta hoitaa akuutit tapaukset terveydenhuollon 
piirissä eikä ostopalveluina päihdehuollon laitoshoidossa. Keskimääräinen hoidon 
pituus oli 8,6 vrk vuonna 2009. 

Vuodeosastolle voidaan ottaa hoitoon myös päihtymyksen takia. Huume-
päih tymyksen hoitojaksot ovat myös olleet viimevuosina lievässä kasvussa. 
Alkoholipäihtymyksen vuodehoitovuorokausia on kuitenkin 13-kertaisesti huu-
mepäihtymyksen hoitovuorokausiin verrattuna. 

Taulukko 9. Huumesairauksien hoitojaksot 2005–2009, huumesairaus pää- 
tai sivudiagnoosina. 

2005 2006 2007 2008 2009

Päihtymystilat     635 667 659 689 776

Huumeiden aiheuttamat käyttäytymi-
sen ja mielenterveyden häiriöt

714 705 707 676 818

Huume- ja lääkeriippuvuus 2 614 2 716 2 562 2 868 2 909

josta huumeriippuvuus 823 948 936 1 040 1 136

josta päädiagnoosina 577 664 625 726 773

Huume- ja lääkemyrkytykset 4 238 4 433 4 481 4 653 4 948

josta huumemyrkytykset      116 141 140 172 211

josta päädiagnoosina 103 126 122 145 197

Muut 554 507 591 625 593

YHTEENSÄ 8 755 9 028 9 000 9 511 10 044

Lähde: Terveydenhuollon laitoshoito. SVT.
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6.3 Huumekuolemat ja huumeiden käyttäjien  
kuolleisuus

Huumausainekuolemia voidaan tarkastella kolmella tavalla: ainelöydösten, kuole-
mansyiden ja tapaturmaisten myrkytysten perusteella. Ainelöydösten määrä pe-
rustuu ruumiinavauksissa tehtyihin positiivisiin huumausainelöydöksiin. Tällöin 
huumausaineella ei välttämättä ole välitöntä tai merkittävää välillistä syytä kuole-
maan. Suomessa tutkitaan huumeiden varalta kaikki epäselvät tai epäilyksen alaiset 
kuolemat. Kuolemansyiden mukainen tilastointi perustuu EMCDDA:n protokol-
laan69, jossa huumekuolemiksi on määritelty tahalliset ja tahattomat myrkytykset 
sekä huumeiden käytöstä johtuva mielenterveyden häiriö. Suomessa kuoleman-
syytilastoa ylläpitää Tilastokeskus. Tapaturmaisia myrkytyskuolemia on tarkasteltu 
vuoden 2007 osalta erillisellä selvityksellä. Taulukkoon 12 on koottu vuoden 2007 
osalta kolme eri tarkastelutapaa ikäryhmittäin. Taulukko osoittaa, että kuoleman-
syiden mukainen luokittelu korostaa vanhempia ikäryhmiä. 

Kuviossa 6 huumekuolemien kehitystä kuvataan huumausainelöydösten ja kuo-
linsyiden perusteella. Muutokset näissä huumekuolematilastossa ovat 2000-luvulla 

69 Kansallisista kuolemansyytilastoista tehdään WHO:n ICD-10-koodiston mukaiset poiminnat. Protokolla 
saatavana pdf-dokumenttina: http://www.emcdda.europa.eu/?nnodeid=1419.

Kuvio 6. Huumausainekuolemat kuolemansyiden ja huumausainelöydösten 
perusteella 1998–2008.
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varsin yhtenevät. Poikkeuksen muodostaa löydöslukujen voimakas lisääntyminen 
vuonna 2007 ja kuolinsyytilastossa seuraavana vuonna. Vuoden 2007 löydöslukuja 
on tarkasteltu Salasuon ym (2009) selvityksessä. 

Vuonna 2007 ainelöydösten määrä kasvoi 46 tapauksella ja 13 tapauksella vuon-
na 2008. Hjelt-instituutin oikeuslääketieteen osaston alustava näkemys on, että kas-
vava trendi tulee jatkumaan myös vuonna 2009. Ennakkotiedon mukaan erityisesti 
kannabis- ja gammahydroksibutyraattilöydökset ovat selvästi lisääntyneet vuonna 
2009 (Taulukko 10). Heroiinikuolemien samoin kuin kokaiinikuolemien määrä on 
pysynyt muutamissa tapauksissa vuosittain. Sen sijaan Buprenorfiinin päihdekäyttö 
kasvaa yhä. (Hjelt-instituutti oikeuslääketieteen osasto 2010; Vuori ym. 2009.)

Ainelöydökset ovat oikeuskemiallisen tutkimuksen löydöksiä. Oikeuskemiallinen 
tutkimus tehdään aina mikäli on esimerkiksi aihetta epäillä huumeiden käyttöä. 
Tutkimuksen positiivinen löydös merkitään kuolintodistukseen ja rekisteröidään 
kuitenkin vain mikäli oikeuslääkäri on pitänyt huumausainelöydöstä merkittävä-
nä kuolemansyyn kannalta. Kannabiksen osalta ainoastaan 53 % positiivisista ve-
rinäytteistä merkittiin kuolintodistukseen, mutta amfetamiinin osalta 81 % ja opi-
aattien osalta 91 % tapauksissa. (Lahti ym 2009.)

Vuoden 2007 huumekuolemat 

Tutkimusryhmä kävi lävitse70 kaikki vuoden 2007 positiiviset huumausainelöydös-
tapaukset ja pyrki selvittämään millaisia ovat suomalaiset huumeisiin liittyvät kuo-

70 Tutkimuksen aineistona on käytetty Helsingin yliopiston Hjelt-instituutin oikeuslääketieteen osaston 
huumekuolemista kokoamia asiakirjoja, jotka sisältävät kuolintodistuksen, tutkimustodistuksen ja mah-

Taulukko 10. Oikeuskemiallisissa kuolinsyytutkimuksissa todetut huumausai-
nelöydökset vuosina 2003–2009.

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Heroiini 4 0 3 2 1 3 3

Buprenorfiini  73 72 83 88 97 104 –

Kannabinoidit 82 80 71 99 94 93 119

Amfetamiinit 51 52 66 64 94 73 94

Metadoni 3 11 14 21 26 33 –

Kokaiini 1 3 2 1 3 3 4

Gamma 1 1 2 6 2 1 9

Yhteensä 147 176 179 191 234 247 – 

– Tietoa ei ole vielä saatavissa.  Huumausainekäyttö voidaan erottaa lääkekäytöstä vasta kun 
kuolintodistukset ovat käytettävissä.
Lähde: Hjelt-instituutti oikeuslääketieteen osasto 2010.
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lemat ja mihin aineisiin kuollaan. Tapauksista paljastui laaja kirjo erilaisia lääkkei-
nä käytettäviä opioideja. Eri aineiden sekakäytön osuus kuolemantapauksissa oli 
silmiinpistävää. Erityisesti rauhoittavilla lääkkeillä, uni- ja kipulääkkeillä sekä alko-
holilla on merkittävä rooli useissa kuolemantapauksissa. (Salasuo ym. 2009.)

Kuolemin luokittelussa ei käytetty kansainvälistä ICD-10:n mukaista luokitusta, 
vaan tapahtumatietojen perusteella itsemurhiksi määriteltiin 45, tapaturmiksi 21 
(pl. myrkytykset), sairauksiksi 20 ja henkirikoksiksi 6. Tapaturmaisiksi myrkytys-
kuolemiksi määriteltiin 142 kuolemaa, joiden osalta ensisijaiset ainelöydökset on 
kuvattu oheisessa taulukossa. (Salasuo ym. 2009.)

Tutkijat kiinnittävät huomiota opioidien käyttöön liittyvien yliannoskuolemien 
suureen osuuteen. Metadonin aiheuttamat kuolemantapaukset (19) olivat lisään-
tyneet ja lisäksi löydöksissä oli laaja kirjo erilaisia lääkkeinä käytettäviä opioide-
ja: tramadoli 14 tapauksessa, oksikodoni kuudessa, fentanyyli kuudessa, kodeiini 
kuudessa, morfiini kolmessa ja dekstropropoksifeeni yhdessä tapauksessa. (Salasuo 
ym. 2009.)

Selvästi yleisin löydös oli buprenorfiini, joka oli ensisijaisena ainelöydöksenä 
40 tapauksessa. Buprenorfiinin päihdekäyttö on kasvanut Suomessa voimakkaas-

 dolliset liitteet. Kaikissa (N=234) tutkimus tapauksessa on näyttöä joko varsinaisista huumausaineista 
tai niiden tavoin käytettävien lääkkeiden päihdekäytöstä. Lääkkeiden osalta päihdekäyttö käy ilmi kuole-
mansyyasiakirjoista.

Taulukko 11 . Tapaturmaisten myrkytyskuoleminen ensisijainen ainelöydös v. 
2007. (Salasuo ym. 2009)

Yhteensä Samanaikainen bentsodiat-
sepiini löydös

Samanaikainen alkoholi-
löydös verestä

Amfetamiinit 17 - 1

Opioidit 95 91 38

joista buprenorfiini 40 38 22

joista metadoni 19 19 5

joista muut opioidit 36 34 11

Spesifioimattomat* 6 6 4

Bentsodiatsepiinit 5 5 4

Alkoholi 5 5 5

Pregabaliini 4 - 1

Muut aineet 10 - 6

Yht 142 - 59

*Ainelöydökset ovat suhteellisilta määriltään niin samankaltaisia, että mitään yksittäistä ainetta ei 
voi nimetä ensisijaiseksi kuoleman aiheuttajaksi. Opioideja oli viidessä ja amfetamiinia kahdes-
sa vainajassa.
 - Tietoa ei mainita raportissa.
Lähde: Salasuo ym. 2009.
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ti 2000-luvulla. Muista opioideista poiketen hengityslaman riskin pitäisi buprenor-
fiinin osalta olla vähäinen. Toisaalta hengityslaman riski kuitenkin kasvaa selvästi, 
mikäli ainetta käytetään samanaikaisesti bentsodiatsepiinien ja/tai alkoholin kans-
sa. Aineisto tukee vahvasti tätä. Niissä 40 tapauksessa, joissa ensisijaiseksi kuolin-
syyksi määritelty aine oli buprenorfiini, 38 ruumiinavauksen yhteydessä löytyi ve-
restä myös bentsodiatsepiineja. Alkoholin osuus oli myös merkittävä, sitä löytyi 22 
vainajan verestä71. (Salasuo ym. 2009.)

Vaikka sekakäyttö leimaa koko aineistoa, eroavat amfetamiinimyrkytykset kui-
tenkin muista huumausainemyrkytyksistä. Ensinnäkin amfetamiinin osalta alko-
holi ei samalla tavalla lisää myrkytyskuoleman riskiä kuin opioidien kanssa nau-
tittuna. Toisaalta ensisijaisia amfetamiinimyrkytyksiä on aineistossa vain 12 % kun 
ongelmakäyttäjäarviossa amfetamiinin ongelmakäyttö on oletettu selvästi opioi-
deja suuremmaksi. Amfetamiini-löydöksiä esiintyykin runsaasti muissa huumei-
siin liittyvissä kuolemissa kuin myrkytyskuolemissa. Tutkijat pistävät merkille, et-
tä amfetamiinimyrkytykseen kuolleilla kuolintodistuksessa on tieto huomattavan 
usein ammatista. Kaiken kaikkiaan 17 amfetamiini-tapauksesta 3 johtui metamfe-
tamiinista ja 3 ekstaasista. (Salasuo ym. 2009.) 

Tutkimusryhmään kuulunut Mikko Piispa on pro gradu tutkimuksessaan jat-
kanut aineiston käsittelyä tyypittelemällä huumeisiin kuolleita narkomaaneiksi, se-
koilijoiksi ja itselääkitsijöiksi. Piispan tulkinnan mukaan noin puolessa huumeisiin 
liittyvistä kuolemista kuolleiden voidaan katsoa ollen narkomaaneja, joilla käy-
tön katsottiin olevan pakonomaista ja joilla oli esimerkiksi diagnosoitu päihde-
riippuvuus. Tämän tyypittelyn vainajat olivat yli 20-vuotiaita. Sekoilijat ovat noin 
15–30-vuotiaita, joiden huumeidenkäyttö ei (vielä) pakonomaista. Sekoilukulttuurin 
ytimessä on tietoinen riskienotto, joka heijastuu paitsi päihteiden käyttötapoihin, 
myös muuhun toimintaan. Sekoilijat kuolevatkin joko tapaturmaiseen myrkytyk-
seen tai muuhun tapaturmaan. Itselääkitsijät lievittävät mielenterveysongelmia (yli 
20-vuotiaat) tai somaattisia sairauksia (yli 30-vuotiaat) huumeiden avulla. Useilla 
itselääkitsijöillä on lääkärin määräämä lääkitys, mutta he käyttävät lisäksi muita ai-
neita. Tapaturmaisten myrkytyksen lisäksi itselääkitsijät kuolevat itsemurhiin tai 
somaattisiin sairauksiin. Kuolintavasta riippumatta itselääkitsijät menehtyvät usein 
varsin yksinäisissä olosuhteissa. (Piispa 2010.)

Piispa tuo esille, että huumehaitat eivät enää keskity vain pääkaupunkiseudul-
le ja muihin suuriin kaupunkeihin. Huumeiden käyttäjien kuolemia sattuu myös 
pienemmillä paikkakunnilla varsinkin Etelä- ja Länsi-Suomen rannikkoseudulla. 
(Piispa 2010).

Kuudennes (17 %) kaikista nuorten aikuisten (15–34-vuotiaat) kuolemista liit-
tyivät huumeisiin vuonna 2007. Tapaturmaisia huumausaine- tai sekakäyttömyrky-
tyksiä oli kymmenes (8–11 %)72 kaikista 15–34-vuotiaiden kuolemista. Ikäluokan 

71 Lisäksi usean vainajan virtsasta löytyi alkoholia, jota ei kuitenkaan huomioida tutkimuksessa.
72 Tilastokeskuksen (2008) kuolinsyyrekisterin mukaisesti 8 %; Salasuon ym (2009) mukaisesti 11 %.
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merkittävimpiä kuolemansyitä olivat 2007: taudit 29 %, itsemurhat 27 %, tieliiken-
netapaturmat 17 %. Vastaavasti alkoholimyrkytyksiä on ainoastaan 3 % ikäluokan 
kuolemista. Tarkasteltaessa laajempaa ikäluokkaa 15–44-vuotiaat huumeet liitty-
vät 11 prosenttiin kaikista kuolemista ja tapaturmainen huumausainemyrkytys on 
kuolinsyynä 5–7 %73 tapauksia.

Huumaantuneina ajaneiden kuolleisuus

Rekisteritutkimuksen74 mukaan huumerattijuopumuksesta epäillyillä henkilöil-
lä kuolleisuus oli lähes kymmenkertainen verrattuna rattijuopumukseen syyllis-
tymättömään väestöön viiden vuoden seuranta-aikana. Erityisen korkea riski oli 
niillä huumerattijuopumuksesta epäillyillä, joilla oli ensimmäisellä kiinnijäämis-
kerralla löydös samanaikaisesti sekä huumeesta, liikenteessä haitallisesta lääkkees-
tä että alkoholista. Näillä huumekuljettajilla ennenaikaisen kuolleisuuden riski oli 
25-kertainen verrattuna rattijuopumukseen syyllistymättömään väestöön. Myös 
yhtäaikainen löydös huumeista ja alkoholista tai huumeista ja lääkkeistä kohot-
ti kuolleisuuden riskin noin 15-kertaiseksi huumerattijuopumuksesta epäillyillä. 
(Karjalainen 2010b.)

Yleisin kuolinsyy huumerattijuopumuksesta epäillyillä oli itsemurha. Muita 
yleisiä kuolinsyitä olivat tapaturmainen huumeiden/lääkkeiden yliannostus sekä 
alkoholiperäinen sairaus, kuten esimerkiksi rasvamaksa tai tapaturmainen alko-

73 Tilastokeskuksen (2008) kuolinsyyrekisterin mukaisesti 5 %; Salasuon ym (2009) mukaisesti 7 %.
74 Tutkimuksen kohteena olivat poliisin v. 1993–2006 kiinni ottamat, huumerattijuopumuksesta epäillyt 

kuljettajat (n= 5 832) ja heidän kuolleisuuttaan verrattiin suomalaiseen perusväestöön. Kuolleisuutta ar-
vioitiin käyttämällä Kaplan-Meier -menetelmää ja Coxin regressiota.

Taulukko 12. Huumekuolemat ikäryhmittäin erilaisten luokittelutapojen mu-
kaan vuonna 2007.
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54

55- YHT

Ainelöydökset / huumei-
siin liittyvät kuolemat  
(Hjelt Institutti)

16 58 54 31 29 23 12 8 3 234

Tapaturmaiset  
myrkytyskuolemat  
(Salasuo ym 2009)

10 35 35 20 22 11 4 3 2 142

Kuolemansyyn ja EMCD-
DA:n määritelmän  
mukaan (Tilastokeskus)

6 22 28 19 18 15 12 11 12 143

Lähteet: Piispa 2010; Tilastokeskus (2008). 
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holimyrkytys. Kuolemaan päätyneistä huumekuljettajista noin kaksi kolmasosaa ja 
vertailuväestöstä noin viidennes oli päihtyneenä kuolinhetkellään. Päihtymyksen 
merkitys myötävaikuttavan kuolinsyynä korostui erityisesti silloin, kun pääasialli-
nen kuolinsyy oli liikenneonnettomuus tai väkivalta. (Karjalainen 2010b.)

Yleisin lääkeainelöydös oli bentsodiatsepiinit, joko yksin tai useimmiten yhdes-
sä jonkin muun aineen kanssa. Kuolleisuus oli korkeampi niillä huumekuljettajil-
la, joilla oli ensimmäisellä kiinnijäämiskerralla bentsodiatsepiinilöydös tai löydös 
bentsodiatsepiineista alkoholin kanssa verrattuna niihin huumekuljettajiin, joilla 
oli löydös amfetamiineista.(Karjalainen 2010b.)
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7  Huumeisiin liittyvien 
terveyshaittojen vähentäminen

Huumekuolemien ehkäisyyn liittyvää työtä tehdään osana tartuntatauteihin liit-
tyvää terveysneuvontaa sekä ongelmakäyttäjien vertaisryhmien toiminnassa. 
Yliannostusten ehkäisyssä on painotettu oikeita annosmääriä sekä ensiavun hälyt-
tämistä paikalle nopeasti. Asiaa käsitellään tarpeen mukaan käyttäjien kanssa myös 
huumehoidon yksiköissä. Huumekuolemien ehkäisyyn liittyvää koulutusta on jon-
kin verran osana sosiaali- ja terveydenalan peruskoulutusta. 

Huumeisiin liittyvien tartuntatautien hoitoa ja ehkäisevää työtä toteutetaan ter-
veydenhuollon peruspalveluissa, terveydenhuollon ja päihdehuollon erityispalve-
luissa, terveysneuvontapisteissä ja apteekeissa, joissa myydään neuloja ja ruiskuja. 
Hiv-tartunnan saaneiden hoidosta vastaavat yliopistolliset sairaalat alueensa kes-
kus-, alue- ja psykiatristen sairaaloiden kanssa. 

Erityisesti matalan kynnyksen hoitopalvelujen toiminta on ollut tärkeää ruis-
kuhuumeiden käyttöön liittyvien tartuntatautien ehkäisyssä ja vähentämises-
sä. Terveysneuvontapisteissä huumeiden käyttäjät voivat vaihtaa käytetyt ruiskut 
ja neulat puhtaisiin. Keskeinen osa toimintaa on myös terveysneuvonta huumei-
den käyttöön liittyvistä tartuntataudeista ja muista vakavista käyttöön liittyvis-
tä riskeistä, kuten yliannostuksista sekä seksiteitse leviävistä tartuntataudeista. 
Terveysneuvontapisteiden toiminta on niiden palveluja käyttäville maksutonta ja 
asiointi tapahtuu nimettömänä. 

Vuonna 2003 annetun tartuntatautiasetuksen mukaan kuntien tulee huo-
lehtia terveyskeskusten toimialueella tartuntatautien vastustamistyöstä, jo-
hon kuuluvat esimerkiksi tartuntatauteja koskevaa tiedottaminen ja terveys-
neuvonta. Kohderyhmään kuuluvat myös pistämällä huumeita käyttävien 
terveysneuvonta ja tarpeen mukaan pistovälineiden vaihtaminen. Myös ilmainen 
A- ja B-hepatiittirokotus kuuluu nykyään yleisessä rokotusohjelmassa huumeita 
pistämällä käyttäville. Apteekit toimivat tärkeinä ja täydentävinä pistosvälineiden 
hankintapisteinä alueilla, missä ei ole terveysneuvontapisteitä. 

7.1 Huume-ehtoisten ensiaputilanteiden  
ehkäisy ja huumekuolemien vähentäminen

Huumeiden käyttäjille suunnattua tietoa ensiaputilanteissa toimimisesta sekä yli-
annostuskuoleminen ehkäisemistä annetaan osana kaikkea terveysneuvontatyötä. 
Huumeisiin liittyvien kuolemien lisääntyminen on kuitenkin huomioitu myös vi-



98

Huumetilanne Suomessa 2010

Raportti 40/2010
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

ranomaistahoilla75. Uudet toimintatavat tai laajemmat ehkäisykampanjat ovat kui-
tenkin edelleen suunnitteluasteella. 

7.2 Huumeisiin liittyvien tartuntatautien  
ehkäisy ja hoito

Yli 67 prosenttia päihdehuollon huumeasiakkaista oli käynyt kaikissa kolmessa, 
hiv-, hepatiitti B- ja hepatiitti C -testissä. Huumehoidon asiakkaista, jotka olivat 
joskus käyttäneet huumeita pistämällä76 hiv-positiivisia oli noin yksi prosentti. 
Vastaavasti hepatiitti C -positiivisia oli 74 prosenttia ja hepatiitti A ja B:n kantajia 
oli noin 5 prosenttia. Huumehoidon tietojärjestelmän tulosten mukaan pistämäl-
lä joskus huumeita käyttäneistä huumehoidon asiakkaista noin kolme neljäsosaa 
(76 %) oli saanut ainakin yhden B-hepatiittirokoteannoksen. Kaikki kolme rokote-
annosta oli saanut 56 prosenttia asiakkaista. (Väänänen & Ruuth 2010.)

Terveysneuvontapisteissä on mahdollisuus pistovälineiden vaihtoon sekä saa-
da lisäksi erilaista terveysneuvontaa, pienimuotoista terveydenhoitoa, testi- ja ro-
kotuspalveluja sekä palveluohjausta. Terveysneuvontapistetoimintaa on kaikissa yli 
100 000 asukkaan kunnissa, ja kaiken kaikkiaan terveysneuvontapalveluja tarjotaan 
yli 35 paikkakunnalla.

Arviointitutkimuksen mukaan terveysneuvonpistetoiminta on ollut keskeinen 
tekijä hiv-infektion, A- ja B-hepatiitti-infektioiden ja osittain myös C-hepatiitti-
infektioiden ehkäisemisessä ja epidemioiden torjunnassa huumeiden pistoskäyttä-
jien – ja välillisesti koko väestön – keskuudessa. Hiv-infektiotilanteelle asetetut kun-
nianhimoiset tavoitteet epidemian katkaisemisesta ja tapausmäärien vähenemisestä 
alle 30 uuteen tapaukseen vuosittain ovat toteutuneet. Terveysneuvontapistemalli 
on ollut hyvin kustannustehokas terveysinterventio, jonka pysyvyyden varmistami-
nen ja edelleen kehittäminen olisi hyvin tärkeää. (Arponen ym. 2008.)

75 Mm. julkaisut huumausainekuolemista; sosiaali- ja terveysministeriön seminaari huumekuolemista 
v.2008 sekä Terveyden edistämisen keskus ry:n Päihdepäivät kongressissa pidetty työpaja v. 2010.

76 Itseilmoittu testaus ja tulos (lkm = 2 119).

Taulukko 13. Terveysneuvontapisteiden toimintatilastot 2000–2007.

2000 2002 2004 2006 2007

Terveysneuvontapisteet 12 22 24 38 38

Asiakkaat 4 800 9 300 10 400 11 900 13 000

Käynnit 32 900 55 300 83 400 73 900 92 000

Vaihdetut välineet 564 500 1,1 milj. 1,8 milj. 2,3 milj. 2,6 milj.

Lähde: Anturiverkosto 2008. 
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Tartuntatautilain ja -asetuksen mukaan terveyskeskusten/kuntien tulee antaa 
pistämällä huumeita käyttäville terveysneuvontaa, tarpeen mukaan vaihtaa pisto-
välineitä ja tarjota ilmainen A- ja B-hepatiittirokotus. Terveyskeskusten terveyden-
edistämistoimintaa selvittäneen tutkimuksen77 mukaan vain joka toinen terveys-
keskus (51 %) kertoi tarjoavansa hepatiittirokotuksia ruiskuhuumeiden käyttäjille 
ja heidän seksipartnereilleen ja pistovälineiden vaihtoa ruiskuhuu meiden käyt-
täjille ilmoitti tarjoavansa noin joka neljäs (27 %) terveyskeskus. Tutkimuksessa 
pohditaan johtuvatko alhaiset luvut vähäisestä kysynnästä vai eikö palveluja ole 
järjestetty laista huolimatta. On myös mahdollista, että terveyskeskukset eivät ole 
huomioineet kyselyssä ulkopuolelta (esim. A-klinikkasäätiöltä) ostettuja palvelui-
ta. (Rimpelä ym. 2009a.)

Huumehaittojen vähentäminen vertaisryhmätoimintana

A-klinikkasäätiöllä oli vuosina 2004–2008 käynnissä Linkki-projekti eli huume-
haittojen vähentäminen vertaisryhmätoimintana Helsingin terveysneuvontapis-
te Vinkissä. Linkki-projektin toimintamuotona oli vertaistoiminnan eri mallien 
kehittäminen vertaisvalistajille. Keskeinen koulutusmuoto on ollut Lumipallo-
koulutus78, jonka teemoina ovat veri- ja seksiteitse tarttuvat taudit, huumeiden 
käyttöön liittyvät riskit, yliannostustilanteet ja ensiapu. Opintokerroilla on keskus-
teltu avoimesti huumeiden käyttöön liittyvistä asenteista ja näkemyksistä. Lisäksi 
koulutetuille jää oikeus vaihtaa vaihtorajoituksen määrää suurempi määrä ruiskuja 
ja neuloja terveysneuvontapisteissä. Lumipallo-koulutuksia on suunnattu myös eri-
tyisryhmille kuten naisille ja venäjänkielisille. (Malin-Kaartinen ym. 2008.)

Linkki-projektiin on kuulunut myös Passi satoihin -vertaiskoulutus, johon kuu-
luu vain kaksi koulutuskertaa (turvallinen pistäminen ja tartuntataudit). Verto eli 
vertaiskenttätyön toimijoiden koulutuksissa Vinkin pitkäaikaisia asiakkaita koulu-
tettiin terveysneuvonnan ja välineiden jakamiseen niille käyttäjille, jotka eivät käy 
terveysneuvontapisteissä. Vertaistyökenttätyönmuoto aloitettiin kun havaittiin, ett-
ei Vinkin kenttätyö tavoita käyttäjiä samalla tavalla kuin ennen. Linkki-projektiin 
kuului lisäksi työn jatkaminen ennen projektia koulutettujen avustajien eli help-
perien kanssa. Helpperit ovat toimineen satunnaisesti tai suunnitelmallisesti, esi-
merkiksi vaihtamalla käyttäjäverkostonsa välineitä, osallistumalla Vinkin työnte-
kijän kanssa etsivään työhön tai avustamalla kontaktikahvilassa. (Malin-Kaartinen 
ym. 2008.)

77 Ks. alaluku 3.1 Yleinen ehkäisevä huumetyö.
78 Correlation Network (2008) on julkaissut Lumipallo-koulutuksesta englanninkielisen raportin “Peer trai-

ning in a multicultural environment. Snowball and individual training at the Vinkki Health Advice Cent-
re in Helsinki during 2005–2006.”, joka julkaistiin v. 2010 suomeksi nimellä Etsivätyö Euroopan syrjäyty-
neiden väestönosien parissa.
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Projektin loppuraportissa on arvioitu79, että koulutuksilla on päästy keskei-
siin tavoitteisiin eli asiakkaiden osallisuuden ja voimaantumisen lisäämiseen. 
Räätälöidyillä koulutusmalleilla on mahdollistettu myös huonokuntoisten asiak-
kaiden kiinnittyminen vertaistoimintaan. Vertaistoiminnalla on saatu vietyä tie-
toa myös niihin huumeita käyttävien verkostoihin, joita ei muuten tavoiteta. 
Vertaistoimijoille koulutukset olivat voimaannuttava kokemus, joka näkyi avoi-
muuden lisääntymisenä, oman elämän tarkasteluna, itsestä huolehtimisena sekä 
hoitoihin ja kursseille hakeutumisena (Malin-Kaartinen ym. 2008.)

7.3 Muiden huumeisiin liittyvien  
terveyshaittojen ehkäisy ja hoito

Raskaana olevat ja juuri synnyttäneet päihteiden käyttäjät 

Äitiys- ja lastenneuvoloiden palveluita käyttää 99,5–99,8 % raskaana olevista ja 
pientenlasten perheistä. Neuvolat ovatkin avainasemassa päihteettömyyden tuke-
misessa, odottavien päihteiden käyttäjien tunnistamisessa ja erityispalveluiden pii-
riin ohjaamisessa. (STM2009b.)

Kaikissa yliopistosairaaloissa on äitiyspoliklinikoilla HAL-vastaanottoja (HAL= 
huume-alkoholilääkkeet), joille kaksi kolmannesta odottajista tulee neuvolan lä-
hettäminä ja yksi kolmasosa päihdehoitopaikoista tai muualta kuten esimerkiksi 
päivystyspoliklinikoilta. HAL-poliklinikoilla hoidetaan vuositasolla yhteensä noin 
400 päihteitä käyttävää äitiä, joista valtaosa on sekakäyttäjiä tai pelkästään huume-
ongelmaisia naisia. Vaikka alkoholi on Suomessa yleisimmin käytetty päihde, huu-
meet ovat pääasiallinen syy ohjata raskaana oleva hoitoon. (STM2009b.)

Synnytyslääkäri seuraa HAL-poliklinikalla raskauden somaattista kulkua ja sikiön 
vointia. Hoitotiimi on kuitenkin moniammatillinen ja päihteitä käyttävän raskaana 
olevan sosiaalinen tilanne kartoitetaan, äitiyttä tuetaan kaikin tavoin ja pyritään mo-
tivoimaan äitiä päihteettömyyteen raskauden aikana. HAL-poliklinikoiden toimin-
ta perustuu vapaaehtoisuuteen ja hyvän hoitosuhteen rakentamiseen äidin ja työnte-
kijöiden välillä. Jatkohoitoa tarvitsevat on pyritty ohjaamaan jatkohoitopaikkaan jo 
raskausaikana, jotta hoidon jatkuvuus lapsen synnyttyä toteutuisi mahdollisimman 
saumattomasti. Opiaattiriippuvaisella raskaana olevalla naisella on mahdollisuus opi-
aattikorvaushoitoon raskauden perusteella, sairaalaan käytännöistä riippuen hoitoa 
voidaan koordinoida joko äitiyspoliklinikoilta tai päihdeyksiköistä. (STM2009b.)

79 Aineisto koostuu 11 Lumipallo-koulutukseen osallistuneen henkilön haastattelusta vuosina 2004–2006 
ja 10 Helsingin Vinkin työntekijän haastattelusta vuodelta 2006. Haastattelut nauhoitettiin, litteroitiin ja 
analysoitiin sisällönanalyysimenetelmällä.
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Ensi- ja turvakotien liiton johtamissa päihdeongelmien hoitoon erikoistuneissa 
ensikodeissa on kehitetty hoitomalli, jossa äiti ja vauva voidaan ottaa yhdessä sisään 
kodinomaiseen laitoshoitoon ensikotiin jo odotusajasta lähtien. Perusajatuksena 
on, että äitiyttä ja vanhemmuutta voidaan ja tulee vahvistaa yhtä aikaa päihteettö-
myyden tukemisen kanssa. Pajulo (2010) on tutkinut hoidon vaikuttavuutta 34 äiti-
vauvaparilla, joista 69 %:lla oli ensisijaisesti huumeongelma ja 21 %:lla päihteiden 
sekakäyttöä. Tutkimukseen osallistuneista äideistä 79 % oli päihdekäyttöä kyseisen 
raskauden aikana ja 31% lapsista oli vierotusoireita syntyessään. Yleisimmin käy-
tetyt päihteet olivat buprenorfiini, hasis ja amfetamiini. Kolmasosalla oli hoitokon-
takti psyykkisen oireilun vuoksi. Noin kolmasosalla huumeiden käyttäjistä oli bup-
renorfiinikorvaushoito. (Pajulo 2010.)

Passiivinen ja vauvan viesteihin heikosti reagoiva vuorovaikutus synnytyksen 
jälkeen oli huolestuttavan yleistä, mutta yksilöllistä vaihtelua esiintyi. Lasten ke-
hitys eteni normaalirajoissa ensikotijakson aikana, mutta normaalia heikommin 
suoriutuvien lasten määrä kasvoi selvästi hoitojakson jälkeen kahta ikävuotta koh-
ti. Kahden seurantavuoden aikana 14 lasta (42 %) tarvitsi lyhytaikaista, toistuvaa 
tai pysyvää sijoitusratkaisua äidin päihderetkahdusten takia. Äidin psyykkisen oi-
reilun laadulla ja määrällä sekä äidin kyvyllä pohtia lapsensa kokemusta erilaisis-
sa arkipäivän tilanteissa (mentalisaatiokyky) näytti olevan yhteys myöhempään en-
nusteeseen. (Pajulo 2010.)

Kaksoisdiagnoosit

Raha-automaattiyhdistys tuki vuosina 2002–2007 neljän järjestön kaksoisdiagnoo-
siprojekteja. Hankkeille tilattiin lisäksi arviointi80, jonka tehtävä oli selvittää, miten 
erityinen hoito ja kuntoutus tuotetaan näillä erityyppisillä hankkeilla. Projektien 
asiakkaat olivat pääasiassa nuorehkoja asunnottomia miehiä, joilla oli sekä vaikean-
lainen päihdeongelma että erilaisia mielenterveyden ongelmia. Lisäksi asiakkaat 
olivat työttömiä ja perheettömiä. Asiakkaiden tilanne asetti hoidolle ja kuntoutu-
miselle kovat vaatimukset. Yhteistä eri hankkeiden onnistumiselle oli se, että ellei 
yksikkö onnistunut asiakkaiden päihteettömyyden ylläpidossa, niin muukaan kun-
toutus ei onnistunut. (P. Niemelä 2008.)

Arvioinnin tulosten mukaan kaksois- ja monidiagnoosikuntoutuksessa toi-
mii parhaiten portaittaisuus. Ensimmäisen rapun eli erikoistason hoidon jälkeen 
on tarvetta niin sanotulle toiselle portaalle, eli hoitokodinomaiselle, kuntouttaval-
le asuinyhteisöhoidolle. Kolmantena portaana toimii malli, jossa on kuntoutusyk-

80 Arvioinnin mittaristo laadittiin mittaamaan hyvinvointimuuttujia: asumis-, työ- ja toimeentulomuutok-
set, turvallisuusindeksi sekä työ- ja toimintakyky, itsestä huolehtiminen, rahan käyttö, ihmissuhteet, it-
sensä toteuttaminen, itsearvostus ja itsekunnioitus, elämänhallinta, koherenssin tunne ja elämänsuunni-
telma, elämän arvojen ja asenteiden muutos, harrastukset ja käyttäytymisen muutokset eri tasoilla.
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sikön ohella erillinen yhteisasumisyksikkö, jossa toimivat vertaistuki ja -kontrolli. 
Neljäntenä askelmana tulee avokuntoutustoiminta yhdistettynä omiin asuntoihin. 
Viidentenä rappuna on itsenäinen asuminen, johon voi tarpeen mukaan liittyä vie-
lä tuentarjonta. (P. Niemelä 2008.)
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8  Huumeisiin liittyvät sosiaaliset 
haitat ja niiden vähentäminen

Huumehoidon tietojärjestelmän tulokset kertovat samaa kuin monet muut ongel-
makäyttäjien riskikäyttäytymistä, korvaushoitoa sekä hiv-tartuntoja koskevat tut-
kimukset: huumeiden ongelmakäyttäjillä on enemmän sosiaalisia ongelmia kuin 
väestöllä keskimäärin. Päihdehuollon huumeasiakkaista yli kolme viidestä on työt-
tömiä ja kymmenesosa asunnottomia. Asiakkaiden koulutustaso on matala. Koska 
huumausaineiden käyttö on rikosoikeudellisesti rangaistavaa, monet asiakkaista 
ovat myös rikos- ja vankilakierteessä. 

Hoidon jälkeisissä sopeuttamistoimissa on korostettu moniammatillista yhteis-
työtä viranomaisten kesken. Tähän liittyvät niin sosiaalisen kuntoutuksen, työllis-
tämisen kuin tuetun asumisen kokonaisuudet. Mukana ovat myös opetustoimen vi-
ranomaiset, etenkin nuoria ongelmakäyttäjiä auttavassa työssä. 

Koulutuksen suunnittelu ja ammatinvalinnanohjaus kuuluvat nuorten osal-
ta automaattisesti hoitoprosessiin. Työllistämistoimista yhtenä esimerkkinä ovat 
nuorten työpajat, jotka on suunnattu kaikille syrjäytymisvaarassa oleville nuorille, 
niin raittiille kuin ongelmakäyttäjillekin.

Kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain (189/2001) perusteella kuntoutta-
va työtoiminta on tarkoitettu pitkään työttöminä olleille ja sen tarkoituksena on 
parantaa heidän työllistymismahdollisuuksiaan. Laki velvoittaa kunnat ja työvoi-
matoimistot järjestämään yhteistyössä kullekin asiakkaalle sopivan palvelukoko-
naisuuden. Akuutissa päihdeongelmassa ei kuitenkaan ole tarkoituksenmukaista 
aloittaa kuntouttavaa työtoimintaa, vaan asiakas ohjataan ensisijaisesti päihdehuol-
lon palveluihin. 

Suomessa kuntien yleisten sosiaalipalvelujen osana on mahdollisuus järjestää 
taloudellisesti tuettua asumista päihdeongelmaisille. Osa suomalaista päihdehuol-
lon palvelujärjestelmää ovat päihdehuollon asumispalveluyksiköt. Ne on tarkoitettu 
päihdeongelmaisille, jotka tarvitsevat päivittäistä tukea omatoimiseen asumiseen. 

8.1 Sosiaalinen syrjäytyminen

Huumehoidon tietojärjestelmä tuottaa vuosittain tietoa päihdehuollon huume-
asiakkaista. Asiakkaiden sosiodemografinen tilanne on pysynyt hämmästyttävän 
samankaltaisena vuosikausia. Vuoden 2009 tietojen (n=3 321) mukaan huume-
hoidon asiakaskunnasta 65 % oli työttömiä. Asiakkaiden koulutustaso oli mata-
la. Kaksi kolmesta oli suorittanut vain peruskoulun, ja peruskoulu on jäänyt kes-
ken 4 %:lla asiakkaista. Asiakkaista 12 % oli asunnottomia. Neljännes asiakkaista 
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oli avo- tai avioliitossa, noin joka toisessa tapauksessa toisen päihdeongelmaisen 
kanssa. Yli kolmannella oli alle 18-vuotiaita lapsia, joista kaksi kolmesta asui muu-
alla kuin vanhempiensa kanssa. (Ruuth & Väänänen 2010.)

Lastensuojelu

Ehkäisevää lastensuojelutyötä tehdään osana perheille suunnatuissa palveluissa, 
mutta myös esimerkiksi aikuisille suunnatuissa päihdepalveluissa selvittämällä lap-
sen hoidon ja tuen tarvetta. Jos kasvuolot vaarantavat lapsen terveyttä ja kehitystä, 
voidaan avohuollon tukena järjestää esimerkiksi terapiaa, tukihenkilö tai virkistys-
toimintaa. Kunnan on myös järjestettävä riittävä taloudellinen tuki tai järjestettävä 
tarpeenmukainen asunto. Välittömässä vaarassa tai muutoin sijaishuollon tarpees-
sa oleva lapsi voidaan sijoittaa kiireellisesti esimerkiksi sijaisperheeseen tai lasten-
kotiin. Mikäli avohuollon tukitoimet eivät riitä, lapsi voidaan ottaa huostaan mikäli 
1) puutteet lapsen huolenpidossa tai muut kasvuolosuhteet uhkaavat vakavasti vaa-
rantaa lapsen terveyttä tai kehitystä; tai 2) lapsi vaarantaa vakavasti terveyttään tai 
kehitystään käyttämällä päihteitä, tekemällä muun kuin vähäisenä pidettävän rikol-
lisen teon tai muulla niihin rinnastettavalla käyttäytymisellään. (STM 2010.)

Kaikista huostaanotoista kaksi kolmasosaa johtuu ainakin osittain päihteiden 
käytöstä. Hiitolan ja Heinosen tutkimuksen mukaan äidin huumeiden käyttö mai-
nittiin ainakin yhtenä syynä 5 % huostaanottoja, isän huumeiden käyttö 2 %:ssa ja 
lapsen oma huumeiden käyttö 4 %:ssa. Äidin (22 %), isän (10 %) tai lapsen (19 %) 
alkoholin käyttö on huumeita huomattavasti useammin huostaanoton syy. (Hiitola 
& Heinonen 2009) Helsingissä vanhempien päihteiden käyttö oli yhtenä huostaan-
ottoon johtaneista syistä 70 prosentissa tapauksista, ja erityisesti 16 prosentissa kai-
kista tapauksissa kyseessä oli huumausaineiden tai lääkkeiden ongelmakäyttö ja 14 
prosentissa päihteiden sekakäyttö. (Mikkonen 2008.)

Kuulan ja Marttusen tutkimuksen kohteena olivat ne 10–17-vuotiaat nuo-
ret (N=235), joiden omaan käyttäytymiseen huostaanottopäätöksessä viitattiin. 
Aineiston nuoret olivat monitahoisesti huono-osaisia: Yli puolessa tapauksista il-
meni väkivaltaista käytöstä perheessä, alkoholin ongelmakäyttöä ja mielenterveys-
ongelmiksi kuvattuja käyttäytymishäiriöitä. Omaisuusrikoksista oli epäiltynä lähes 
puolet alaikäisistä, väkivaltakäyttäytymisestä lähes joka kolmas. Näistä nuorista 
huumeiden käyttöä oli tai epäiltiin 21 % tapauksista, 18 %:lla tytöistä ja 23 %:lla 
pojista. Maahanmuuttajat olivat huumemainintojen osalta aineistossa yliedustet-
tuina (28 %). (Kuula ja Marttunen 2009.)

Huumeita käyttäneiden naisten tarinoita lastensa huostaanotoista käsitteleväs-
sä tutkimuksessa81 tarkasteltiin yhden huumehoitoa äideille tarjoavan hoitopaikan 

81 Tutkimuksessa haastateltujen kriteerinä oli, että henkilö oli käyttänyt laittomia huumeita ja hän on äiti tai 
raskaana. Haastattelut kestivät keskimäärin 2 tuntia äidin ja tutkijan välillä. Haastateltavia oli kaikkiaan 
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sekä yhden vertaistukea akuutista huumeongelmista selvinneille naisille antavan 
kohtaamispaikan asiakaskuntaa pääkaupunkiseudulla. Tutkimuksen johtopäätös-
ten mukaan äitiys on vahvasti velvoittava asia myös päihteitä käyttäville naisille, ja 
heidän on häpeällistä tulla leimatuiksi huonoiksi äideiksi, vaikka he muuten oli-
sivatkin leimautuneet kunnottomiksi. Lähes kaikki haastatellut pitivät mahdotto-
mana olla samanaikaisesti hyvä äiti ja käyttää huumeita. Kuitenkin äidit kertoivat 
omassa huumeiden käytön värittämässä elämässään yrittäneensä toimia hyvän äi-
din lailla. (Sinko & Vironkangas 2009.)

Lapsille elämä päihdeongelmaisten vanhempien kanssa on raskasta ja he saat-
tavat joutua kantamaan omaan ikäänsä nähden kohtuutonta vastuuta arjesta, jo-
ten myös lapset tarvitsevat apua toipuakseen päihteiden täyttämästä elämästä. 
Lapsi onkin huomioitava järjestettäessä aikuisten päihdepalveluja. Jos lapsi otetaan 
huostaan, lapsen ja vanhemman välistä suhdetta on ylläpidettävä ja huostaanot-
to nähtävä ensisijaisesti väliaikaisena toimenpiteenä. Erityisesti päihdeongelmai-
sen äidin kohdalta kuntoutussuunnitelma olisi laadittava siten, ettei lapsen huos-
taanotto laukaisisi yhä pahenevaa päihdekierrettä. Äiti voi tukitoimien avulla kyetä 
huolehtimaan lapsestaan ja vanhemmuus voi olla hänelle voimavara, jonka avulla 
päihteidenkäytöstä kuntoudutaan. Toisaalta vanhempien päihteiden käytön vuok-
si sijoitettujen lasten paluu kotiin on muiden tutkimusten valossa ongelmallista ei-
kä pelkkä päihdeongelmasta toipuminen takaa edellytyksiä vanhempana toimimi-
seen. Tarvitaan myös konkreettista vanhemmuuden opettelua ja tutkijat korostavat, 
että myös lapsensa huostaanoton jälkeen takaisin saaneet vanhemmat tarvitsisivat 
omat vertaisryhmät, joissa käytäisiin läpi vanhemmuuden haasteita ja arkea lapsen 
kanssa. (Sinko & Vironkangas 2009.)

Lasten ja nuorten näkökulmasta82 kolmen ammatillisen perhekodin arjen toi-
mintaa kuvaavassa tutkimuksessa Petra Kouvonen (2009) näki kolme erilaista lä-
hestymistapaa nuoriin: päihteettömän, haittojen vähentämistä sekä rankaisua ko-
rostavan lähestymistavan. Tutkituista kolmesta ammatillisesta perhekodista yksi 
kykeni täysin päihteettömän toimintamallin (mukaan lukien lasten ja nuorten vie-
railut omissa kodeissaan ja vanhempien päihteiden oman käytön vierailujen aika-

18, joista kuusi äitiä oli kokenut lapsensa huostaanoton ja lopuista viisi oli parhaillaan laitoshoidossa vau-
vansa kanssa, kolmella äidillä lapset olivat olleet koko ajan kotona ja lisäksi yhdellä lapsi oli sijoitettuna, 
yhdellä isän luona sekä yhdessä tapauksessa yhteishuoltajuudessa. Aineisto kerättiin vuoden 2006 kesä-
kuun ja vuoden 2007 tammikuun välillä. Äidit kertoivat tarinansa haastatteluhetkestä käsin, jolloin huos-
taanotosta oli jo kulunut aikaa, lapsi saatu takaisin ja raittiutta kestänyt pidemmän aikaa. (Sinko & Viron-
kangas 2009.)

82 Tutkittavat kolme ammatillista perhekotia valittiin pääkaupunkiseudun kaikkien yksityisten perhekotien 
joukosta (n=12) keväällä 2007, sen perusteella, että perhekotien lapsien taustalta löytyi jossain muotoa 
päihteiden ongelmakäyttöä ja perhekotien toiminnassa myös panostettiin päihdeongelmien käsittelyyn. 
Kodeissa oli keskimäärin kuusi lasta kerrallaan ja tutkija keräsi aineistonsa osallistumalla kotien arkeen 
(asiakastapaamiset, perhetapaamiset, henkilökuntakokoukset jne.) 2–3 päivän periodein viikossa yhdek-
sän kuukauden aikana syyskuusta 2007 toukokuuhun 2008. Kaikkiaan perhekodeissa oli tarkkailuaikana 
15 nuorta, joiden iät vaihtelivat kahdeksasta kahdeksaantoista vuoteen. Perhekodeissa työskenteli ainakin 
yksi aikuinen ja yhdessä tapauksessa hoitava perhe asui jatkuvasti lasten kanssa. (Kouvonen 2009.)
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na), koska kodissa sijoitettuna olleet lapset olivat nuoria, keski-iältään 12 vuotta. 
Kaksi muuta kotia joutui joustamaan näkökulmasta, kun mukana oli lähellä täys-
ikäisyyttä olevia nuoria – erityisesti poikia. 

Aikuisten tuki oli suurinta päihteetöntä ympäristöä korostavissa kodeissa, kun 
taas kaikkein sallivimmassa ympäristössä yksilöjen oma vastuu käyttäytymisestään 
korostui ja osittain myös rankaiseva asenne nuoria kohtaan. Vastaavasti lapsiin, jot-
ka eivät käyttäneet päihteitä tai joilla ei ollut ongelmia päihteiden käytössään, koh-
distettiin ennalta ehkäisevää ohjausta, kun taas päihdeongelmaisilta nuorilta vaadit-
tiin itsekuria ja pahimmassa tapauksessa, kun nuori tai hänen perheensä ei kyennyt 
hoitamaan ongelmaansa, nuoriin sovellettiin jopa rankaisutoimia. Kouvonen pitää 
käytäntöä erikoisena ja täysin päinvastaisena kuin mitä esimerkiksi vanhempien 
väärinkäytön uhriksi joutuneiden lasten osalta käytetään. (Kouvonen 2009.)

Nuorten syrjäytyminen ja rikollisuus

Sosiaalinen huono-osaisuus ja rikosalttius korreloi siten, että mitä heikompi per-
heen taloudellinen tilanne on, sitä todennäköisimmin nuori on osallistunut rikos-
käyttäytymiseen ja joutunut väkivallan uhriksi. Tuoreen kyselytutkimuksen83 pe-
rusteella myös kannabiksen kokeilu on sitä yleisempää mitä huonompi perheen 
taloustilanne on. Nuorista, jotka kuvailivat perheen taloudellista tilannetta erittäin 
hyväksi vain 5 % kertoi käyttäneensä kannabista kuluvan vuoden aikana. Vastaavasti 
nuorista, jotka kuvailivat perheen taloustilannetta erittäin huonoksi 14 % oli käyttä-
nyt kannabista kuluvan vuoden aikana. Kannabiksen käyttö on myös sitä todennä-
köisempää mitä heikompaa nuoren saama tuki ja kontrolli vanhemmiltaan on (4 % 
vahvan kontrollin, 9 % heikon kontrollin alaisilla nuorilla). (Kivivuori ym. 2009.) 

Suomalaistutkimuksissa on todettu, että valtaosaa henkirikoksiin syyllistyvistä 
nuorista yhdistää lapsuudenperheessä esiintyneet häiriötekijät (epävakaus, hoidon 
laiminlyönti, päihteiden väärinkäyttö, perheväkivalta), varhainen häiriökäyttäyty-
minen (oppimis- ja käytösongelmat koulussa, pikkurikollisuus) sekä päihteiden 
nuorena aloitettu ongelmakäyttö. Nuorista henkirikoksentekijöistä puolet on diag-
nosoitu huumausaineiden käyttäjiksi rikosta seuranneessa mielentilatutkimukses-
sa. Huomattavalla osalla myös vanhemmat tai ainakin toinen vanhemmista on ol-
lut alkoholin ongelmakäyttäjä. (Kivivuori ym. 2009.)

Huumausainerikoksesta ehdolliseen rangaistuksen saaneilla nuorilla on kor-
kea uusimisriski. Tutkimuksen mukaan ehdollisesti rangaistujen nuorten sosiaa-
liset sidokset, ajankäyttö ja kognitiot vaikuttivat uusiutumisriskiin sitä enemmän 

83 V. 2008 itseilmoittua rikollisuutta koskevaan kyselyyn vastasi 5 826 nuorta. Perusjoukkona ovat koko 
maan suomenkielisten yläasteiden yhdeksännen luokka-asteen oppilaat eli 15–16-vuotiaat. Oikeuspoliit-
tisen tutkimuslaitoksen nuorisorikollisuuskysely suoritetaan säännöllisin väliajoin. Kysely sisältää kysy-
myksiä 21 kielletystä tai rikollisesta teosta. Kaikkien tekojen kohdalla on kysytty onko nuori tehnyt kos-
kaan elämänsä aikana kyseistä tekoa ja onko hän tehnyt teon kyselyhetkeä edeltävän vuoden aikana.
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mitä heikompi koulutus, asumistilanne sekä työ- ja opiskelutilanne valvotuilla oli. 
Huumausaineiden selvää tai huolestuttavaa käyttöä esiintyi 11 % ja vähäistä tai 
ajoittaista käyttöä 14 % valvottavista. Huumeiden ongelmakäyttäjiin kohdennet-
tiin ehdollisen vankeuden aikana jossain määrin voimakkaampaa valvontaa. Mitä 
vaikeammaksi valvottavan päihdeongelma katsottiin sitä enemmän valvonnan si-
sällöissä keskityttiin juuri päihdeongelmaan. (Harrikari 2010.)

Lyhytaikaisvankeja koskeneessa tutkimuksessa (ks. luku 9.4) kaikkein huono-
osaisimpia vankeja olivat lapsuudessa ja nuoruudessa rikosuransa aloittaneet nuo-
ret vangit. Heidän keskuudessaan rikoskäyttäytyminen oli aktiivisinta myös aikui-
sena ja he käyttivät muita aikaisemmin ja muita enemmän alkoholia ja huumeita. 
Heillä oli myös vähiten luottamusta siihen, että he voisivat saada laillisia palkkatu-
loja vapautumisen jälkeen. (Kivivuori & Linderborg 2009.)

8.2 Sosiaalinen kuntoutus

Korvaushoitoasetus (STM 2008b) edellyttää lääkehoidon rinnalle psykososiaalisen 
kuntoutuksen järjestämistä. Korvaushoitoasetuksessa ei kuitenkaan tarkemmin 
määritellä psykososiaalisen kuntoutuksen sisältöjä, joten käytännössä hoitomuo-
dot ovat olleet hyvin vaihtelevia. Turussa psykososiaalinen hoito on keskitetty po-
tilaille, jotka ovat sitoutuneita hoitoon ja tavoitteena on pitkällä tähtäimellä päih-
teetön elämäntapa ja muun muassa työelämään suuntautuminen. Hoitomuotoon 
kuuluvat mm. viikoittaiset omahoitajatapaamiset sekä psykiatrian ja muiden toi-
mijoiden, kuten työvoimapalvelujen, olemassa olevien resurssien hyödyntäminen. 
Päihteiden käytön tulee olla hallinnassa ennen kuntouttavan toiminnan aloittamis-
ta. (Mikkonen ym 2008). Tutkimuksen kohteena olleilla helsinkiläisillä poliklini-
koilla psykososiaalinen kuntoutuksen toimintamuotoja ovat olleet omahoitajakes-
kustelut, erilaiset ryhmät, työvoimapoliittisiin ja opiskeluihin liittyville kursseille 
ohjaaminen sekä tuetun asumisen Verkko-projektin hyödyntäminen. Sen sijaan po-
tilaiden oma keskinäinen vertaistukitoiminta on jäänyt vielä vähäiseksi. (Tourunen 
ym 2009.)

Helsingin kaupunki on julkaisut ammattilaisille tarkoitetun oppaan Arjen pa-
lapeli – palveluohjauskorvaushoidon tukena (2009), jonka lähtökohtana on hait-
tojen vähentämiseksi tehtävä sosiaalityö. Oppaan johdannossa kerrotaan, että 
Helsingissä havahduttiin siihen, että lääkkeellisessä opiaattien korvaushoidossa 
olevien kuntoutuminen ei edennyt yhtä tavoitteellisesti kuin ohjelmallisissa yhtei-
söhoidossa, eivät korvaushoitopotilaat kiinnittyneet ylipäätään normaaliin arkielä-
mään. Palveluohjauksen tavoitteena on auttaa asiakasta saamaan omat voimavarat 
käyttöönsä ja ohjata asiakasta ylläpitämään arjen perusasioita, kuten esimerkik-
si asumista ja toimeentuloa sekä tukea rikoksetonta elämää. Palveluohjauksen ta-
voitteena on ehkäistä asiakkaiden elämässä sellaisten kriisien syntyä, jotka tulevat 



108

Huumetilanne Suomessa 2010

Raportti 40/2010
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

kalliiksi sekä asiakkaalle että yhteiskunnalle. Tällaisia voivat olla esimerkiksi hää-
döt, vankilatuomiot ja vakavat terveydelliset komplikaatiot. (Liukkonen & Feirikki 
2009.)

Oppaassa kuvataan lukuisia haasteita, joita luottamuksellisen palveluohjaus-
suhteen rakentamiseen liittyy. Huumeiden käyttäjät kuitenkin arvostavat joustavaa 
palvelujenohjausta. (Liukkonen & Feirikki 2009; Autio & Rauhala 2010.)

Kunnat ja järjestöt tarjoavat muun muassa päihdekuntoutujille ryhmätoimin-
taa, jonka tavoitteena on parantaa asiakkaiden kuntoutumisen ja työllistymisen 
edellytyksiä sekä tukea elämänhallintaa. Lisäksi kunnat ja järjestöt tarjoavat päivä-
keskustoimintaa ja muuta matalan kynnyksen ajanviettoa, jonka tavoitteena on yl-
läpitää toimintakykyä ja edistää päihteetöntä elämäntapaa, rytmittää arkea sekä ko-
kea vertaistukea ja yhteisöllisyyttä. (esim. Helsingin sosiaalivirasto 2009a.)

Pääkaupunkiseudun asunnottomien vastaanottoyksiköt 

Pääkaupunkiseudun asunnottomista 82 prosentilla on tutkimuksen84 mukaan päih-
deongelma. Päihdeongelmaiset asunnottomat voidaan jakaa kolmeen ryhmään: al-
koholiongelmaisiin (59 %), alkoholi- ja lääkeongelmaisiin (8 %) sekä huume- ja se-
kakäyttäjiin (15 %). Eri ikäluokilla on päihdekohtaisia eroja. Huumeet ja sekakäyttö 
on yleisintä alle 30-vuotiailla. Aineiston 21 asunnottomasta, joiden ikä oli alle 30 
vuotta, kymmenen käytti ongelmallisella tavalla huumeita. Huumeongelmaisisten 
ryhmästä (N=24) opiaatit on merkitty ongelma-aineeksi 15 henkilön kohdalla. 
Heroiinia ei kuitenkaan mainita lainkaan, vaan lähes aina on kyse buprenorfiinis-
ta. Amfetamiinit ovat lähes yhtä yleisiä kuin opiaatit, sillä niiden ongelmakäyttö 
mainitaan 14 henkilön kohdalla. (Erkkilä & Stenius-Ayoade 2009.)

Pääkaupunkiseudulla väliaikaisia asumis- ja majoituspalveluja asunnottomille 
tarjoavat neljä vastaanottoyksikköä. Asiakaspaikat jakaantuvat ensisuojiin, joissa ei 
saa oleskella päivisin, lyhytaikaisiin asuntoloihin ja varsinaisiin asumisyksikköihin. 
Pääsääntöisesti yksiköissä on eroteltu päihtyneille ja päihteettömille tarkoitetut ti-
lat.(Erkkilä & Stenius-Ayoade 2009.)

84 Tutkimuksen otokseen muodostaa kahden valitun vuorokauden (16.6.2008 ja 16.9.2008) aikana pääkau-
punkiseudun vastaanottoyksikössä yöpyneet 158 asunnotonta henkilöä. Asunnottomien sosiaalisen tilan-
teen ja terveydentilan tarkastelua varten on käytetty Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkien sähköisiä 
asiakas- ja potilastietojärjestelmiä, Näistä syntynyttä rekisteriaineistoa on analysoitu luokitteluin ja tau-
lukoimalla. Rekisteriaineistoa on täydennetty sosiaalityöntekijän ja lääkärin haastatteluilla sekä kliinisel-
lä tutkimuksella. Täydennysosaa varten alkuperäisaineiston 158 asunnottomasta henkilöstä tavoitettiin 
64 henkilöä, joista 36 suostui haastateltavaksi. Aineisto on edustava otos ulkona tai ensisuojissa eli vas-
taanottoyksiköissä yöpyneistä, joita oli 162 marraskuussa 2008. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuk-
sen ARA:n tilastojen mukaan pääkaupunkiseudulla oli marraskuussa 2008 4 247 asunnotonta, eli otos on 
noin neljä prosenttia pääkaupunkiseudun kaikista vailla vakinaista asuntoa olevista henkilöistä.
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9  Huumeisiin liittyvä rikollisuus, 
sen torjunta ja huumeiden käyttö 
vankiloissa 

Tilastoitu huumausainerikollisuus kasvoi käytön ja muiden haittojen tapaan 
Suomessa 1990-luvulla, mutta 2000-luvulla kasvu on taittunut ja poliisin tietoon 
tullut rikollisuus on pysynyt vakaana. Myös huumeiden käyttöön liittyvät oheis-
rikollisuus, kuten omaisuusrikollisuus ja huumeiden aiheuttamat liikennejuopu-
mukset, kasvoi 1990-luvulla. Huumeperusteisten liikennejuopumusten tilastollista 
kasvua lisäsi myös 2003 käyttöön otettu huumeiden nollatoleranssi liikenteessä.

Suomen tyypillisesti löyhärakenteinen ammattimainen rikollisuus on tiivistänyt 
organisoitumistaan ja sen kurinalaisuus on lisääntynyt. Erityisesti rikollisilla moot-
toripyöräjengeillä on vakiintunut asema laittomien aineiden tukkutason välittäjinä 
ja jakelijoina Suomessa. Järjestäytyneiden rikollisryhmien merkitys huumausaine-
rikollisuudessa näkyy esimerkiksi aseiden ja erityisesti kaasusumuttimien yleisty-
misenä ja käteisen rahan määrän kasvuna huumausainerikoksiin liittyvissä takava-
rikoissa. Huumausainerikollisuudessa toimivat järjestäytyneet rikollisryhmät ovat 
laajentaneet toimintaansa etenkin talous- ja petosrikollisuuteen, joita käytetään 
myös huumausainerikollisuuden rahoituslähteenä. (KRP 2010.)

Huumausaineen käyttörikosuudistuksessa (654–657/2001) nostettiin esil-
le mahdollisuus vaihtoehtoisten rikosoikeudellisten seuraamusten käyttämi-
seen. Huomiota kiinnitettiin kahteen erityisryhmään: alaikäisiä olisi sakottami-
sen sijasta puhuteltava ja huumeiden ongelmakäyttäjiä olisi ohjattava hoitoon. 
Moniammatillisen viranomaisten puhuttelun ajatellaan toimivan nuorten kohdal-
la sakottamista tehokkaammin. Hoitoonohjaus vähentäisi paitsi ongelmakäyttäjien 
syrjäytymistä myös käyttöön liittyvää oheisrikollisuutta. Tutkimusten ja kyselyjen 
mukaan molempia toimenpiteitä on käytetty vähän.

Vankiloiden terveydenhuolto on järjestettävä (878/1995) siten, että vangilla on 
muun väestön kanssa yhdenvertainen mahdollisuus terveytensä edistämiseen ja 
riittäviin terveydenhuollon palveluihin. Terveydenhuollon yhteydessä vangeille an-
netaan tietoja päihteiden vaikutuksista ja käyttöön liittyvistä terveysriskeistä sekä 
kerrotaan vankilassa ja vapaudessa tarjolla olevista hoito-ohjelmista. Uusia kor-
vaushoitojaksoja ei aloiteta vankiloissa, mutta niiden vankien hoitoja jatketaan, joi-
den korvaushoitojakso on aloitettu ennen vankeutta. 
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9.1 Huumeisiin liittyvä rikollisuus

Huumausainerikokset

Huumausainerikosten kokonaismäärä kasvoi edellisvuoteen nähden. Vuonna 2009 
poliisin tietoon tuli 17 454 huumausainerikosta, 13 % enemmän kuin 2008 (15 482). 
Huumausaineiden käyttörikosten määrä (11 119) kasvoi myös 13 % edellisvuodes-
ta. Käyttörikosten osuus kaikista huumausainerikoksista on pysynyt edellisvuosien 
tasolla (64 % v.2009). 

Tavallisen tunnusmerkistön huumausainerikosten määrä (5 486) kasvoi vuo-
dessa samoin 13 %. Kahdessa vuodessa huumausainerikosten määrä on lisääntynyt 
lähes kolmanneksen. Lisäystä selittävät ainakin osin viljelyrikosten ja huumausai-
neen valmistusrikosten lukumääränkasvu. Törkeiden huumausainerikosten mää-
rässä (782) ei tapahtunut muutosta viime vuodesta. Vuonna 2009 huumausaine-
rikoksista 4 % oli törkeitä huumausainerikoksia. Kolmessa neljäsosassa törkeistä 
huumausainerikoksista poliisi epäili huumausaineen myyntiä tai muuta levitystä. 
(Tilastokeskus 2010.)

Vuoden 2009 aikana huumerikoksesta epäiltyjä oli 16 535. Luku vastaa edellisen 
vuoden tasoa. Kaikista epäillystä naisia oli 16 % (2 587). Alaikäisiä (alle 18-vuotiai-
ta) epäillystä oli 4 % (655). Epäiltyjen alaikäisten tapauksista 78 % (509) liittyi huu-
mausaineiden käyttörikokseen. (Tilastokeskus 2010.) Samat henkilöt voivat tehdä 
vuoden aikana useita huumerikoksia. Poliisin tilastojen mukaan vuonna 2009 huu-
mausainerikoksista epäiltiin 5 605 eri henkilöä. Epäiltyjen määrä on kasvanut nel-
jänneksen edellisvuosien tasosta85, mikä kertoo poliisin mukaan myös rikostorjun-
nan vaikuttavuudesta. (KRP 2010.)

85 V. 2005–2008 epäiltyjä on ollut vuosittain 4 300–4 550.

Taulukko 14.  Poliisin tietoon  tulleet huumausainerikokset vuosina 2000–
2009.

2000 2002 2004 2006 2007 2008 2009

Huumausainerikokset  
yhteensä

13 445 13 857 14 486 13 317 15 448 15 482 17 454

Huumausainerikos 12 687 5 821 4 672 4 168 4 206 4 835 5 486

Huumausaineiden  
käyttörikos

- 7 240 9 217 8 480 10 333 9 823 11 119

Törkeä huumausainerikos 741 760 582 657 883 789 782

Huumausaine-rikoksen  
valmistelu tai edistäminen

17 36 15 12 26 35 67

Lähde: Tilastokeskus (2010).
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Ulkomaalaisten epäiltyjen osuus törkeissä huumausainerikoksissa on poliisin 
mukaan viime vuosina vähitellen kasvanut. Vuonna 2009 törkeän huumausaine-
rikoksen tekijöiksi epäillyistä 20 % oli ulkomaalaisia (Tilastokeskus 2010). Viime 
vuosina selvästi useimmin epäiltyjä ulkomaalaisia ovat olleet virolaiset ja seuraa-
vaksi eniten venäläiset. Vuodelle 2009 on ominaista nigerialaisten epäiltyjen suu-
ri määrä ja se että epäiltyjen kansalaisuusjakauma on entisestään moninaistunut. 
Suomen markkinoilla suomalaiset rikoksentekijät yleensä huolehtivat huumeiden 
vastaanottamisesta ja jakelusta Suomessa, ulkomaalaiset toimivat maahantuojina ja 
salakuljettajina. (KRP 2010.)

Kaikista huumausainerikoksista epäillyistä ulkomaalaisia oli noin 5 % (Tilasto-
keskus 2010). 15–20-vuotiaiden osalta Suomessa asuvia ulkomaan kansalaisia 
epäillään huumausainerikoksista suhteessa harvemmin kuin Suomen kansalaisia. 
Erityisen selvä ero on tyttöjen osalta. Myös aikuisia ulkomaalaisia naisia epäillään 
huumausainerikoksista harvemmin kuin kansalaisuudeltaan suomalaisia naisia. 
(Kivivuori ym. 2009.)

Vuonna 2009 viranomaisten haltuun otettiin huumaus- ja dopingainerikosten 
tutkinnan yhteydessä lähes 990 000 euron arvosta käteistä rahaa (v. 2007 noin 1,3 
miljoonaa euroa ja v. 2008 noin 1,1 miljoonaa euroa). (KRP 2010.)

Huumausainetuomiot

Vuonna 2008 huumausainerikoksista määrättiin 11 186 seuraamusta. Sakotettuja 
oli hieman yli 7 000. Vankeusrangaistukseen tuomittuja oli kaikkiaan noin 3 700, 
joista yli puolet (N=2 499) sai ehdottoman vankeusrangaistuksen. Syyttäjä jätti noin 
400 henkilöä syyttämättä ja 37 henkilöä jätettiin käräjäoikeudessa rangaistukseen 
tuomitsematta. Huumausainerikoksista annettujen seuraamusten määrä on pysy-
nyt melko tasaisena viime vuodet. (Kainulainen 2010.)

Huumausaineen käyttörikoksesta86 seuraa tavallisesti rangaistusmääräysme-
nettelyssä annettu sakko. Tämän poliisin antaman sakon keskirangaistus on viime 
vuosina ollut 15 päiväsakkoa. Päärikosperustaisesti87 tarkasteltuna käyttörikoksis-
ta seuraamuksena oli rangaistusmääräys 87 % (3 756), tuomioistuimen sakko 9 % 
(367), syyttämättä jättäminen88 4 %:ssa (189) tapauksessa. Rangaistuksetta jätettiin 
15 tapauksessa ja vankeuteen tuomittiin 11 tapauksessa. Seuraamuksissa ei ole ta-
pahtunut merkittävää muutosta viime vuosina. (Kainulainen 2010.)

86 Yleensä kyse pienen miedoksi huumausaineeksi luokitellun huumemäärän hallussa pitämisestä omaa 
käyttöä varten. Vuosilta 2001–2003 kerätyn aineiston mukaan sakotettu oli syyllistynyt pelkästään huu-
meiden käyttöön lähes joka neljännessä tapauksessa, jolloin hänen hallusta ei tavattu laisinkaan huumei-
ta (Kainulainen 2006, 68–69).

87 Käräjäoikeudessa voidaan huumausaineen käyttörikoksesta tuomita myös muiden rikosten yhteydessä, 
jolloin tapaukset eivät yleensä sisälly ”päärikosperusteisiin” tilastoihin.

88 Ks. alaluku 9.3 vaihtoehtoiset seuraamukset.
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Perusmerkistön huumausainerikoksen89 yleisin seuraamus on tuomioistuimen 
määräämä päiväsakko, joka on viime vuosina ollut keskimäärin 36 päiväsakkoa. 
Päiväsakkojen (v.2008: 986) lisäksi huumausainerikoksesta tuomitaan ehdolliseen 
vankeuteen (v.2008: 185) ja ehdottomaan vankeuteen (v.2008: 185). Sekä ehdollis-
ten että ehdottomien vankeuksien keskirangaistukset ovat noin neljä kuukautta. 
(Kainulainen 2010.)

Törkeästä huumausainerikoksesta tuomitaan yleensä ehdotonta vankeutta. 
Vuosina 2004–2008 ehdottoman vankeuden pituus oli keskimäärin noin kolme 
vuotta ja kolme kuukautta (39 kk). Ehdollista vankeutta on käytetty noin joka nel-
jännessä rangaistuksessa, joiden keskipituus on viime vuosina ollut noin yksi vuosi 
ja kolme kuukautta. (Kainulainen 2010.)

Rattijuopumukset

Vuonna 2009 rattijuopumusten kokonaismäärä väheni 10 % edelliseen vuoteen 
verrattuna. Huumausainetapausten (3 073) ja sekakäyttötapausten (769) määrä py-
syi kuitenkin edellisvuosien tasolla, jolloin alkoholitapausten suhteellinen osuus 
hieman laski. Vuonna 2009 alkoholitapauksia kaikista tapauksista oli 83 %, huu-
metapauksia 13 % ja sekakäyttötapauksia 3 %. (Tilastokeskus 2010.) Vuonna 2009 
yleisimmin löydetyt aineet olivat bentsodiatsepiinit (71 %), amfetamiinit (51 %) ja 
kannabis (42 %). (KRP 2010.)

Tuoreessa rekisteritutkimuksessa90 arvioitiin huumaantuneena ajamisen esiin-
tymistä ja trendejä Suomessa 1977–2007. Huumaantuneena ajaminen yleistyi 
ajanjaksolla 18-kertaisesti. Kaikista seuranta-aikana epäillyistä kaiken kaikkiaan 
89,6 % oli miehiä, mutta vuosittainen naisten osuus epäillyistä kasvoi seurantajak-
son aikana hieman. Vuonna 1977 epäillyistä naisia oli 6,9 % ja vuonna 2007 nai-
sia oli 10,3 %. Trendi oli tilastollisesti merkitsevä. Yleisimmin löydetyt aineet oli-
vat bentsodiatsepiinit (75,7 %), amfetamiinit (46 %), kannabis (27,7 %) ja opioidit 
(13,8 %). Varsinaisista huumausaineista yleisimmät, amfetamiinit ja kannabis, al-
koivat ilmaantua 1980-luvun lopulla. Huumetapausten määrä alkoi kasvaa, kun 
huumeiden osalta Suomessa otettiin käyttöön nollaraja vuonna 2003. (Ojaniemi 
ym. 2009.)

Huumaantuneena ajaneista suurimmalla osalla (77,1 %) näytteistä löydettiin 
yhtä aikaisesti useampia aineita. Moniainelöydöksistä yleisimpiä olivat bentso-
diatsepiinit alkoholin kanssa (20 %) ja bentsodiatsepiinit ja amfetamiinit (18 %). 
Bentsodiatsepiinit olivat osana viidessä suosituimmassa yhdistelmässä. Alkoholin 

89 Vain yhden rikoksen sisältävät tuomiot. 
90 Tutkimus suoritettiin rekisteritutkimuksena, ja mukana olivat kaikki huumaantuneena ajamistapaukset 

(N=31 963) Suomessa 1977–2007. Kaikki toksikologiset tutkimukset tehtiin verestä ja/tai virtsasta samas-
sa laboratoriossa (entinen Kansanterveyslaitoksen, nykyinen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen huu-
melaboratorio).
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osuus moniainelöydöksistä on vähentynyt seuranta-ajan kuluessa (1/5 näytteistä 
2007). (Karjalainen 2010a.)

Muut huumeisiin liittyvät rikokset

Vuonna 2009 tehtiin 109 huumelääkevalmisteiden hankkimiseksi tehtyjä murtau-
tumisrikosta. Lukumäärä vastaa edellisvuoden ja 2000-luvun alkuvuosien tasoa. 
Vuosina 2005–2007 rikoksia tehtiin kolmanneksen vähemmän. Murtojen määrän 
kasvu johtunee osittain Subutexin saatavuuden vaikeutumisesta. (KRP 2010.)

Tietyistä rikoksista huomattava osa tehdään päihtyneinä, mutta alkoholi on 
huumeita tai sekakäyttöä huomattavasti merkittävämmässä asemassa. Kaikista pa-
hoinpitelyrikoksista (pahoinpitely, lievä pahoinpitely ja törkeä pahoinpitely) teh-
tiin 59 % alkoholin, 0,4 % huumausaineiden ja 1 % sekakäytön vaikutuksen alaise-
na. Kaikista ryöstörikoksista tehtiin 34 % alkoholin, 2 % huumausaineiden ja 7 % 
sekakäytön vaikutuksen alaisena. Varkausrikoksiin (näpistys, varkaus, törkeä var-
kaus) syyllisiksi epäillyistä 13 % toimi alkoholin, 2 % huumausaineiden ja 1 % sekä 
alkoholin että huumausaineiden vaikutuksen alaisena. Moottoriajoneuvojen käyt-
tövarkauksista 25 % tehtiin alkoholin, 8 % huumausaineiden sekä 3 % sekakäytön 
vaikutuksen alaisena. (Tilastokeskus 2010.)

Rahanpesurikokset Suomessa liittyvät pääosin huumausaine- ja talousrikol-
lisuuteen. Viime vuosina kaikista rahanpesua koskevista ilmoituksista reilusti yli 
puolessa on tapahtunut varojen siirto Suomen rajojen yli, yleensä Suomesta ulko-
maille. Rahanpesuun erikoistuneita ammattirikollisia on Suomessa vielä vähän, ja 
rahanpesijöinä toimivat usein rikollisten lähipiiriin kuuluvat henkilöt. (KRP 2010.) 
Keskusrikospoliisin rahanpesun selvittelykeskus on koonnut raportin91 rahanpesu-
tapauksista Suomessa vuosina 1994–2006. Tutkimuksessa on mukana 61 tuomio-
ta, joissa 30 tapauksessa esirikoksena oli huumausainerikos. Lopuista tapauksis-
ta useissa tuomioissa esirikoksena oli talousrikos. Muita esirikoksia olivat hormo-
nikauppa, alkoholin salakuljetus, pankkiryöstö, anastus, maksuvälinepetos, petos 
ja kiskonta. Tutkimuksessa mukana olevista tuomioista yleisin oli ehdollinen van-
keusrangaistus. Ehdottomista vankeusrangaistuksista lähes kaikki olivat yhtenäis-
rangaistuksia muiden rikosten – lähinnä huumausainerikosten – kanssa. (KRP 
2007) 

91 Tutkimuksen aineistona ovat käräjä- ja hovioikeuksien tuomiot. Tapausten keruu on aloitettu vuodesta 
1994, jolloin rahanpesu kriminalisoitiin Suomessa. Aineisto kattaa lähes kaikki tapaukset vuosilta 1994–
2002 ja lisäksi on muutamia tuomioita vuosilta 2003–2006. Aineiston keruuta on vaikeuttanut, että vuo-
teen 2003 asti rahanpesurikoksilla ei ole ollut omaa tunnusmerkistöä vaan rahanpesurikoksista on ran-
gaistu kätkemisrikoksina.
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Tutkimus huumeita käyttävistä taparikollisista

Kekki ja Noponen (2008) ovat tutkineet huumeita käyttävien taparikollisten rikos-
historioita92. Rikosmerkintöjen analyysi vahvisti muista tutkimuksista tutun tulok-
sen, että henkilöt olivat olleet ensimmäistä kertaan epäiltynä huumerikoksista kes-
kimäärin 3–4 vuotta sen jälkeen, kun he olivat olleet epäiltynä ensimmäistä kertaa 
jostakin rikoksesta. Henkilöistä 66 prosenttia (n=33) oli ollut epäiltynä ensimmäi-
senä rikosmerkintävuotenaan vähintään kerran omaisuusrikoksesta, suurin osa 
kuitenkin enemmän kuin kerran. Yli puolet henkilöistä oli ensimmäisenä merkin-
tävuonna korkeintaan 15-vuotias. Rikokset tehtiin yleensä yhdessä samanikäisen 
kaverin kanssa tai 4–5 henkilön ryhmässä. Toiseksi yleisimmin (n=6) ensimmäi-
nen merkintä oli saatu väkivaltarikoksesta.

Nuorten rikosepäilyjen määrä ei yleensä lähtenyt kasvuun ensimmäisenä vuon-
na, vaan kasautuminen alkoi vasta myöhemmin. Henkilöiden rikosurat voidaan 
jakaa rikostyyppien yleisyyden mukaan seuraavasti: omaisuusrikokset ja petokset 
(n=20), huumerikokset (n=12), väkivaltarikokset (n=9) ja liikennerikokset (n=9). 
Muista rikoksista varkaus oli ainoa rikoslaji, josta jokainen henkilöistä oli ollut 
vähintään kerran epäiltynä. Aineistossa oli havaittavissa joillakin henkilöillä sa-
mantyyppisen rikollisuuden jatkuminen rikoshistorian alusta asti, eikä rikosuras-
sa tapahtunut ”kehitystä”, niin että rikoshyödyt olisivat kasvaneet tai kiinnijäämiset 
olisivat vähentyneet. (Kekki & Noponen 2008.)

Jokainen aineiston henkilöistä oli ollut epäiltynä huumausaineen hallussapi-
dosta. Huumausaineen käyttömerkintöjä oli 82 prosentilla henkilöistä, ja merkin-
tä myynnistä, välityksestä tai luovutuksesta 68 prosentilla. Ainekohtaisista mer-
kinnöistä yleisin oli huumausaineeksi luokiteltavat lääkkeet. Jopa 80 prosenttia 
henkilöistä oli ollut epäiltynä jossakin vaiheessa lääkeaineiden (pl. buprenorfii-
ni) laittomasta hallussapidosta, käytöstä, myynnistä tai hankkimisen yrityksestä. 
Toiseksi yleisin aine oli hasis (78 %), kolmanneksi laiton buprenorfiini (70 %) ja 
neljäs amfetamiini (68 %). Aineiden sekakäyttöön viittaa se, että kaikki henkilöt 
olivat jääneet kiinni useamman kuin yhden aineen käytöstä tai hallussapidosta. 
(Kekki & Noponen 2008.)

Tekojen suunnitelmallisuus väheni osalla henkilöistä huumeiden käytön myö-
tä, ja rikoksiin syyllistyttiin huumaantuneina tai tilaisuuden tullen, vaikka ul-

92 Tutkimusta varten poliisiasiain tietojärjestelmästä (PATJA) poimittiin vuodelta 2002 kaikki Helsingis-
sä huumausaineiden käyttörikoksista tai huumerikoksista epäillyt henkilöt, joilla oli huumemerkintö-
jen lisäksi vähintään 15 muuta rikosmerkintää. Haun rajauksena oli, että henkilöt olivat ensimmäisen re-
kisteristä löytyvän merkinnän aikana korkeintaan 25-vuotiaita. Kriteerit täyttäviä henkilöitä oli vuonna 
2002 yhteensä 162. Heistä poimittiin satunnaisotannalla 50 henkilöä, joiden rikostiedot tallennettiin tut-
kimuksen aineistoksi. Kyseiset 50 henkilöä olivat olleet epäiltynä yhteensä 7 627 rikoksesta. Aineistossa oli 
42 miestä ja 8 naista. Otokseen valikoituneet henkilöt olivat syntyneet vuosien 1969–1986 välillä. Vaikka 
poliisin kirjaamat rikosmerkinnät eivät vastaa rikollisten todellista rikoshistoriaa, aineisto mahdollistaa 
suuntaa antavasti huumeita käyttävien taparikollisten rikosuran alkuvaiheiden ja intensiviteetin tarkaste-
lun.
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kopuolisen silmin teko olisi ollut epätoivoinen ja kiinnijäämisriski hyvin kor-
kea. Rikoshistorian kaikissa vaiheissa rikoksiin syyllistyttiin kavereiden kesken ja 
useimmiten vielä samassa porukassa. Henkilöt olivat olleet useiden viranomais-
toimien kohteena, rangaistuksen lisäksi tukea on tarjottu. Aineiston perusteella on 
kuitenkin mahdotonta arvioida tukitoimia, ovatko ne olleet liian lyhyitä vai kevei-
tä. (Kekki & Noponen 2008.)

9.2 Huumerikollisuuden ehkäisy

Poliisitutkimus huumerikollisuuden ja poliisitoiminnan 
muutoksista

Tuula Kekki (2009) on tutkimuksessaan93 selvittänyt poliisien näkemyksiä muutok-
sista huumerikollisuudessa ja poliisitoiminnassa. Haastattelujen perusteella poliisit 
kannattavat huumeiden käytön nollatoleranssia, ja perustelevat sitä voimassa ole-
valla käytön kriminalisoimisella, käyttäjän oheisrikosten selvittämisellä ja käyttä-
jien huumekuvioihin kuuluvien tuttavien paljastamisella. Huumeiden käytön näh-
dään olevan osa järjestäytynyttä rikollisuutta ja siten järjestystä ja turvallisuutta 
horjuttava tekijä. Poliisit pitivät katuturvallisuuden lisäämistä tärkeimpänä tavoit-
teenaan. Eri poliisiyksiköistä järjestyspoliisi tapaa eniten huumeiden käyttäjiä ja 
usein käyttäjän tekemän oheisrikoksen yhteydessä. Henkilöt, joilla on rikostausta, 
joutuvat muita ihmisiä helpommin katuvalvonnan kohteeksi. 

Poliisien mukaan varsinaiseen huumausainerikollisuuden torjuntaan osallis-
tuu nykyään priorisoinnin vuoksi vähemmän henkilöstöä. Priorisointi johtuu re-
surssipulasta, tutkinnallisista mahdollisuuksista ja haitallisuusasteen arvioinnista. 
Kokeneet poliisit painottivat, että työtyytyväisyyden, ammattitaidon ja tehokkuu-
den lisäämiseksi poliisien pitäisi palata perinteisiin rikostorjunnan menetelmiin: 
tiedusteluun, tarkkailuun ja kontaktien luomiseen alamaailmaan. Nyt aika menee 
rikosilmoitusten ja kuulustelujen tekoon, eikä aika riitä tutkintaan. (Kekki 2009.) 

Kansainvälisissä tutkimuksissa painotetaan poliisin roolia näkyvän huume-
kulttuurin estämisessä ja huumekauppapaikkojen torjunnassa. Suomalaiset polii-
sit eivät koe näiden tavoitteiden soveltuvan suomalaiseen kontekstiin. Huumeiden 
käyttö ja myynti tapahtuu Suomessa pääasiassa sisätiloissa. Poliisit eivät miellä ta-

93 Tutkimuksen aineistona on käytetty poliisihaastatteluja (N=23), poliisikyselyä (N=165), esitutkintapöy-
täkirjoja käyttörikoksista Tampereella 1.9.2001–31.8.2002 ja tutkintailmoituksia huume- ja oheisrikolli-
suudesta Helsingissä 2002–2003. Haastattelut tehtiin vuosina 2003–2006, ja litteroimisen jälkeen analy-
soimiseen on käytetty teemoittelua. Poliisikysely tehtiin lomaketutkimuksena tamperelaisille poliiseille, ja 
aineisto analysoitiin kvantitatiivisesti. Esitutkintapöytäkirjat ja tutkintailmoitukset on koodattu ja analy-
soitu SPSS-tilasto-ohjelmalla.
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voittelevansa työllään huumeiden hintojen nousua tai myyntiorganisaatioiden alas-
ajoa. He eivät tarkastele työnsä vaikuttavuutta suhteessa huumemarkkinoiden ra-
kenteeseen, tiettyjen aineiden saatavuuteen tai hintaan. (Kekki 2009.)

9.3. Vaihtoehtoiset seuraamukset

Hoitoonohjaus ja puhuttelu

Huumeiden käyttäjille on kehitetty vaihtoehtoisia seuraamuksia; nuorille käyttäjil-
le puhuttelukäytäntö ja ongelmakäyttäjille hoitoonohjaus. Huumausaineen käyttö-
rikosuudistukseen (654–657/2001) pohjautuen valtakunnansyyttäjä on 2002 anta-
missaan (VKS 2002) ja syksyllä 2006 päivitetyissä (VKS 2006) ohjeissa kannustanut 
syyttäjiä järjestämään huumeiden käytöstä ensi kertaa kiinni jääneille 15–17-vuo-
tiaille nuorille puhuttelutilaisuus, johon kutsuttaisiin nuori, hänen huoltajansa, so-
siaaliviranomaisen edustaja ja poliisi. Puhuttelutilaisuudessa nuorelle kerrottaisiin 
mahdollisimman monipuolisesti huumeiden käyttämisen rikollisesta luonteesta ja 
moitittavuudesta sekä selvitettäisiin, mikä on nuoren elämäntilanne ja millaiset jat-
kotoimenpiteet sopivat hänelle parhaiten. Tilaisuuden päätteeksi syyttäjä voi tehdä 
päätöksen syyttämättä jättämisestä. 

Samassa ohjeessa valtakunnansyyttäjä kannusti (VKS 2002; päivitys VKS 2006) 
syyttäjiä sopimaan omalla paikkakunnallaan toimivista hoitoonohjausjärjestelyis-
tä. Varsinkaan huumeiden ongelmakäyttäjää ei pitäisi sakottaa käyttörikoksesta en-
nen kuin hänen halukkuutensa hakeutua hoitoon on selvitetty. Lokakuussa 2006 
valtakunnansyyttäjä päivitti ohjeen ja ohjeisti, että vähäisimmissä tapauksissa po-
liisi takavarikoi aineen, huomauttaa suullisesti ja luopuu enimmistä toimenpiteis-
tä. (VKS 2006.)

Puhutteluja ja hoitoonohjauksia on kuitenkin tutkimusten ja kyselyjen perus-
teella tehty vähän. Kyselyn perusteella vuonna 2009 alle 18-vuotiaiden puhutteluja 
suoritettiin 66 (v. 2008: 40) ja ongelmakäyttäjien hoitoonohjauksia 30 (v. 2008: 40) 
kappaletta. (VKSV 2010.) 

Väitöskirja huumeiden käyttäjien rikosoikeudellinen 
kontrollista Suomessa

Heini Kainulainen (2009a) on tutkinut väitöskirjassaan huumeiden käyttäjien ri-
kosoikeudellista kontrollia Suomessa. Moniosaisen väitöskirjan empiirisessä osassa 
on käsitelty vaihtoehtoisia seuraamuksia, kuten toimenpiteistä luopumista ja syyttä-
mättä jättämistä, ja niihin 2000-luvulla käyttörikosuudistuksen yhteydessä liitettyjä 
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hoitoonohjausta ja puhuttelua. Analyysi osoittaa, että käytössä olevissa prosesseissa 
ei ole pystytty tekemään kunnollista seuraamusharkintaa. Esimerkiksi huumeiden 
käyttäjät ovat joutuneet toistuvasti sakotetuiksi rangaistusmääräysmenettelyssä. 

Aineisto osoittaa, että toimenpiteistä luopuminen on ollut vähän käytetty seu-
raamus, vaikka erityisesti huumausainerikoksissa sille olisi erityistä tarvetta. Poliisi 
on ollut vuosikymmeniä haluton soveltamaan tätä säädöstä, sillä se on pitänyt tär-
keänä huumeiden käyttäjien toimintaan puuttumista. Myös syyttäjillä oli sama lin-
jaus 1960–1980-luvuilla. Rangaistukseen tuomitsematta jättäminen oli yleistä tuo-
mioistuinkäytännöissä 1970-luvun alussa, mutta käytäntö ankaroitui muutamassa 
vuodessa. Toimenpiteistä luopumista uudistettiin 1990-luvulla, jonka jälkeen syyt-
tämättä jättäminen yleistyi. (Kainulainen 2009a.)

Huumeiden käyttörikosuudistuksen myötä 2000-luvun alussa seuraamuskäytän-
tö kiristyi, sillä huumeiden käyttäjien sakottaminen rangaistusmääräysmenettelys-
sä yleistyi samalla kun syyttämättä jättäminen vähentyi samaan aikaan. Kainulaisen 
mukaan käyttörikosuudistuksessa ei ole onnistuttu, sillä toimenpiteistä luopuminen 
hoitoon hakeutumisen perusteella on erittäin harvinaista. (Kainulainen 2009a.)

9.4 Huumeiden käyttö vankiloissa

Vankeusvangeista 16 % oli vankilassa huumerikoksen vuoksi vuonna 201094. Osuus 
on pysynyt vakaana vuosina 2005–2009. Vuonna 2009 huumerikosvangeista 90 % 
oli 21–49-vuotiaita. Naisia oli 7 %. (Rikosseuraamusvirasto 2010a ja 2010b). 

Vankiloiden päihderikkeet (491 kpl) ja huumausaineiden takavarikoinnit py-
syivät edellisvuosien tasolla. Valvonnan tehostuminen ja muun muassa huume-
koiratoiminnan vakiintuminen, päihteettömien osastojen lisääntyminen sekä niis-
sä suoritettava päihdetestaus ovat lisänneet vankien riskiä jäädä kiinni päihteiden 
käytöstä. Avolaitospaikan menettäminen ja poistumislupien evääminen ovat myös 
tehokkaita ennalta estäviä toimia. (Rikosseuraamusvirasto 2010a.)

Tutkimus vankien terveydestä

Matti Joukamaa (2010) ja työryhmä ovat tutkineet vankien terveydentilaa vuonna 
2006 laajassa tutkimuksessa95. Mielenterveyden häiriöt olivat hyvin yleisiä. Jokin 

94 Laskenta tehdään 1. toukokuuta. Huumausainerikos oli 424 vangin päärikos v. 2010 ja 413 v. 2009 Kaiken 
kaikkiaan vankeusvankeja oli 2 726 v. 2010 ja 2 924 v. 2009.

95 Otoksen muodostivat miesvangit (N = 309), naisvangit (N = 101), sakkovangit (N = 100), elinkautisvan-
git ja pakkolaitokseen eristetyt (N = 100) sekä yhdyskuntaseuraamusrangaistusta suorittavat (N = 101). 
Tutkimusmenetelmät koostuivat kyselyistä, sairaanhoitajien tekemästä haastattelusta, psykiatrisesta haas-
tattelusta, laboratoriotutkimuksesta ja lääkärintutkimuksesta.
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persoonallisuushäiriö todettiin kahdella kolmasosalla, yleisimpiä niistä olivat epä-
sosiaalinen persoonallisuus ja tunne-elämältään epävakaa persoonallisuus. Eri häi-
riöryhmistä vain psykooseja ei ollut sen enempää kuin muussa väestössä. Myös 
ruumiilliset sairaudet olivat yleisiä. Maksatulehdukset ja erityisesti C-tyypin he-
patiitti olivat hyvin yleisiä. Lääkäri arvioi vain puolet tutkittavista työkykyisik-
si, kolmanneksella työkyky oli alentunut ja lähes viidennes oli täysin työkyvyttö-
miä. Naisista vain kolmannes oli työkykyisiä ja lähes puolet täysin työkyvyttömiä. 
(Joukamaa 2010.)

Vankien päihderiippuvuus oli kymmenkertaista tavalliseen väestöön verrattu-
na. Vain 16 prosenttia ei ollut koskaan ollut päihderiippuvainen. Vaikka alkoholi-
riippuvuus oli yleisin diagnoosi, oli elämän aikainen amfetamiiniriippuvuus ollut 
peräti 40 prosentilla vangeista. (Joukamaa 2010.)

Amfetamiiniriippuvuus oli yleistä kaikissa vankiryhmissä. Lähes puolet (40–
48 %) miesvangeista**, sakkovangeista ja naisvangeista oli joskus kärsinyt amfeta-
miiniriippuvuudesta, elinkautisvangeista 29 % ja yhdyskuntapalvelua suorittavis-
ta 20 %. Tutkimushetkellä 6 % miesvangeista oli amfetamiiniriippuvaisia ja se oli 
ryhmän yleisin riippuvuus. Naisvangeilla amfetamiini- ja opioidiriippuvuus olivat 
tutkimushetkellä yhtä yleisiä (6 %). Opioidiriippuvuus oli yleisintä lyhytaikaisilla 
sakkovangeilla, joista 7 % diagnosoitiin riippuvaisiksi tutkimushetkellä ja 35 % elä-
mänaikaisesti. Miesvangeista elämänaikainen opioidiriippuvuus oli ollut 27 %:lla. 
(Joukamaa 2010.). 

Taulukko 15. Päihteidenkäyttödiagnoosien esiintyvyys (%) vangeilla.

Elämän 
aikainen

Tutkimus-
hetkellä 

Yleisintä osaotoksessa

Jokin riippuvuus 84 17 Sakkovangeilla 97%/ 33% 

Alkoholiriippuvuus 66 11 Sakkovangeilla 87%/ 24%

Opioidiriippuvuus 22 4 Sakkovangeilla 35%/ 7%

Kannabisriippuvuus 19 1 Sakkovangeilla 26%/ 0%,   
Miesvangeilla** 23%/2%

Kokaiiniriippuvuus 4 0 –

Amfetamiiniriippuvuus* 40 5 Miesvangeilla** 48%/6%;  
Naisvangeilla 44%/6%

Riippuvuus rauhoittavista lääk-
keistä

23 3 Sakkovangeilla 32%/2%;  
Miesvangeilla** 27% 3%

Hallusinogeeniriippuvuus 4 – Sakkovangeilla 9%

Liuotinaineriippuvuus 3 – –

* Riippuvuus muista piristeistä, käytännössä tarkoittaa amfetamiiniriippuvuutta. 
** Miesvangit tarkoittaa tässä määräaikaista, ehdotonta vankeusrangaistusta suorittavia mies-
vankeja, jotka eivät ole elinkautis-, sakko- tai yhdyskuntarangaistusvankeja. 
Lähde: Joukamaa 2010, s 48.
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Tutkimus lyhytaikaisvangeista 

Kysely- ja haastattelututkimuksella96 on selvitetty lyhytaikaisvankien elämänkulkua. 
Ainakin jotakin huumetta oli joskus kokeillut tai käyttänyt 62 % lyhytaikaisvangeis-
ta. Kannabista oli käyttänyt joskus 51 %, rauhoittavia lääkkeitä 47 %, amfetamiinia/
metamfetamiinia 46%, ekstaasia 35 %, subutexia 32%, halusogeeneja 23 %, heroii-
nia 23 %, kokaiinia 23 %, gammaa/lakkaa 15 %, impattavia liuottimia, crackia 2 %. 
Suonensisäistä käyttöä oli joskus ollut 42 % vangeista. Yleisintä huumeiden käyttö 
(82 %, pistoskäyttöä 61 %:lla) oli niillä nuorilla vangeilla, jotka olivat aloittaneet ri-
kollisen uransa varhain. Kivivuori ja Linderborg katsovat, että siirtyminen koviin 
huumeisiin oli selkeimpiä piirteitä, joka ratauttaa rikollisuralle. Haastatellut kerto-
vat, että amfetamiinin käyttö korosti rahan merkitystä, mutta myös tehosti rikolli-
suutta. (Kivivuori & Linderborg 2009.) 

Kolmasosa lyhytaikaisvangeista katsoi, että sen hetkinen vankeusrangaistus aut-
taa ainakin jossain määrin pääsemään eroon huumeista. 19 % halusi muutosta huu-
meongelmaansa ja heistä 37 % sai hoitoa huumeongelmaansa. Puolet lyhytaikais-
vangeista pelkäsi repsahtavansa vapautumisen jälkeen päihteisiin. Pessimismi oli 
yleisintä (62 %) yli 35-vuotialla, jotka olivat rikollisen uransa nuorina. Toisaalta 
10 % kertoi tutustuneensa uusiin huumeisiin sen hetkisen vankeusrangaistuksen 
aikana. (Kivivuori & Linderborg 2009.)

9.5 Huumeisiin liittyvien terveyshaittojen  
hoito vankiloissa

Vankiloiden terveydenhuolto on järjestettävä (878/1995) siten, että vangilla on 
muun väestön kanssa yhdenvertainen mahdollisuus terveytensä edistämiseen, sai-
rauksien ehkäisyyn ja riittäviin terveydenhuollon palveluihin. Terveydenhuollon 
yhteydessä vangeille annetaan tietoja päihteiden vaikutuksista ja käyttöön liittyvis-
tä terveysriskeistä sekä kerrotaan vankilassa ja vapaudessa tarjolla olevista hoito-
ohjelmista (ks. luku 9.5). Päihteiden käytön lopettamiseen liittyvät vieroitusoireet 
hoidetaan yleensä vankilassa vankilan lääkärin ohjeiden mukaan. Vaikeissa vieroi-
tusoireissa vanki voidaan lähettää myös vankisairaalaan tai ulkopuoliseen sairaa-
lahoitoon. Uusia korvaushoitojaksoja ei aloiteta vankiloissa, mutta niiden vankien 
hoitoja jatketaan, joiden korvaushoitojakso on aloitettu ennen vankeutta. 

96 Kysely kohdistettiin kaikille tutkimushetkellä alle kahdeksan kuukauden vankeusrangaistusta suorittavil-
le. Kyselyyn vastasi 72 % (N= 371) lyhytaikaisvangeista. Tuloksia tarkasteltiin ainoastaan miesten osalta 
(N= 351). Vanki aineistoille kerättiin vertailuaineisto vapaudessa elävistä 20–59-vuotiasta miehistä. Ly-
hytaikaisvankien yleisin päärikos on liikennejuopumus (45 %). Huumausainerikos on päärikos 5 % ly-
hytaikaisvangeista.
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Suomalaisissa vankiloissa ei jaeta tai vaihdeta neuloja pistoshuumeiden käyttä-
jille. Vangit saavat saapuessaan puhdistuspaketin, jossa on desinfiointiainetta neu-
lojen puhdistamiseksi. Desinfiointiainetta pitäisi olla lisäksi saatavilla koko ajan 
sellaisissa tiloissa, että ainetta voi ottaa kenenkään näkemättä. Käytännössä tämä ei 
aina ole mahdollista. (Rikosseuraamusvirasto 2009.)

Kriminaalihuollon tukisäätiön TERVE-projekti kehitti yhdessä vankeinhoidon 
ja terveysneuvontatyön toimijoiden kanssa vuosina 2005–2008 matalan kynnyksen 
terveysneuvontamallin vankiloille. Hanke käynnistettiin tilanteessa, jossa vankien 
sairastavuus on lisääntynyt viime vuosikymmeninä, erityisesti veriteitse tarttuvien 
tautien, päihderiippuvuuksien ja mielenterveysongelmien suhteen. Hankkeen ta-
voitteena oli vähentää vankila-aikaisesta huumeidenkäytöstä aiheutuvia terveys-
riskejä ja kehittää valmiuksia haittoja vähentävään käyttäytymiseen vapautumisen 
jälkeen. Hankkeen kohderyhmänä olivat huumeita käyttäneet tai edelleen käyttä-
vät vangit ja haittojen vähentämisen toimintatapaan koulutettavat vankeinhoidon 
työntekijät. Projektiarvion mukaan hanke oli onnistunut ja sai hyvää palautetta 
mallien siirrettävyyden ja kestävyyden varmistamisesta. (KRITS 2009a.)

Lähes puolella (42 %) vangeista on97 mukaan C-hepatiitti tartunta. Hepatiitti 
A oli 9 % ja hepatiitti B 8 % vangeista. Hiv tartunta oli 1,0 % prosentilla vangeis-
ta. (Joukamaa 2010). Vankiloissa tehdään vuosittain noin 1 200–1 300 hiv-testiä ja 
500–800 hepatiitti B -testiä. Tehtyjen Hepatiitti C -testien määrä on vähentynyt vii-
me vuosina (662 kpl, v. 08), mutta positiivisten testitulosten määrä (neljännes) on 
pysynyt vakaana. (Rikosseuraamusvirasto 2009c.)

9.6 Vankilasta vapautuvien huumeiden  
käyttäjien sopeuttaminen

Vankeinhuollossa on kehitetty erilaisia päihdetyön ohjelmia vankilassa oleville ja 
sieltä vapautuville huumeiden käyttäjille yhteistyössä alan keskeisten järjestöjen 
kanssa. Nykyään päihteettömyyttä tukevia päihdekuntoutusohjelmia ja sopimus-
osastoja on lähes kaikissa laitoksissa. Päihdekuntoutusohjelmia järjestetään myös 
avolaitoksissa. Päihdeohjelmat perustuvat useimmiten kognitiiviseen käyttäytymis-
teoriaan. Myös yhteisöhoidollisia ohjelmia toteutetaan. Vankilat pyrkivät tekemään 
kiinteää yhteistyötä vankilan ulkopuolisen päihdepalvelujärjestelmän kanssa, ja 
joissain vankiloissa päihdekuntoutuspalvelut järjestetään ostopalveluna. Vangeilla 
on mahdollisuus osallistua AA- ja NA-ryhmätoimintaan. 

Erilaisiin kuntoutusohjelmiin vankiloissa osallistui 1 260 vankia vuonna 2009 (v. 
08: 1 835). Päihdekuntoutusohjelmiin osallistui 444 vankia, uusintarikollisuutta vä-
hentäviin toimintaohjelmiin 288 vankia ja muuhun sosiaaliseen kuntoutukseen 528 

97 Vangit tutkittu v. 2005–2007.
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vankia. Vuonna 2009 perustetun ohjelmatoiminnan ohjausryhmän tehtävänä on 
tarkastaa vankiloiden sosiaalisen kuntoutuksen sisältöä. (Rikosseuraamusvirasto 
2010a.)

Keskimäärin yli kuuden kuukauden tuomiota suorittavat vangit kutsutaan sijoit-
tajayksikköön, jossa heille tehdään riski- ja tarvearvio sekä rangaistusajan suunni-
telma. Riski- ja tarvearvioinnissa kartoitetaan ne vangin elämäntilanteeseen ja per-
soonallisuuteen liittyvät tekijät, jotka ylläpitävät rikollista elämäntapaa. Erityisesti 
huomiota kiinnitetään vankien päihteiden käyttöön. Kartoituksen perusteella laa-
ditaan sijoittajayksikössä rangaistusajan suunnitelma, jota täydennetään ja päivite-
tään sijoituslaitoksissa. Tavoitteena on rangaistusajan suunnitelmallinen käyttö si-
ten, että vangin mahdollisuudet selviytyä vapaudessa ilman rikoksia paranisivat. 
Rangaistusajan suunnitelmaan kuuluu myös vankilassa hyvissä ajoin ennen va-
pauttamista laadittava vapauttamissuunnitelma ja Kriminaalihuoltolaitoksen val-
vontaan määrättäville laatima valvontasuunnitelma. Lyhytaikaisvankeja koskevassa 
tutkimuksessa rangaistusajan suunnitelmia kritisoitiin joko pelkiksi muodollisuuk-
siksi tai kontrollin välineiksi, eikä suinkaan kuntoutumispyrkimyksiä tukevana 
(Kivivuori & Linderborg 2009).

Vuoden 2006 lopulla otettiin käyttöön valvottu koevapaus, jonka tarkoitukse-
na on edistää vapautuvan vangin sijoittumista yhteiskuntaan. Valvottu koevapaus 
on pituudeltaan enintään kuusi kuukautta ja se asettuu ehdottoman vankeuden 
ja ehdonalaisen vapauden väliin. Koevapauden aikana vanki on velvollinen osal-
listumaan toimintaan, joka voi olla esimerkiksi työtä, opiskelua, kuntoutusta tai 
asevelvollisuuden suorittaminen, ja hänen tulee sitoutua muun muassa päihteet-
tömyyteen ja yhteydenpitovelvollisuuteen. Vankia voidaan valvoa koevapauden ai-
kana teknisin välinein, nykyään käytössä on gsm-valvonta. Vuonna 2008 valvotussa 
koevapaudessa oli päivittäin keskimäärin 50 vankia. Kokemusten mukaan koeva-
paus on hyvä keino vähentää vankilasta vapautumiseen liittyviä riskitekijöitä, kuten 
retkahtamista päihteiden käyttöön ja siitä usein alkavaa rikoskierteen uusimista. 
Rikosseuraamusviraston tavoitteena on, että valvotussa koevapaudessa olisi päivit-
täin 200 vankia vuonna 2010. (Mohell 2009.)

Kriminaalihuollon tukisäätiöllä on parhaillaan käynnissä Sijoitus ohjattuun asu-
miseen -hanke (2007–2010). Hankkeen tavoitteena on luoda intensiivisesti tuetun 
vapauttamisjakson yhteistoimintamalli tukisäätiön, vankeinhoidon ja kunnan kes-
ken. Yhteistoimintamallissa vanki on aluksi ohjatussa ja kuntouttavassa asumisvai-
heessa ja siirtyy vapautumisen jälkeen tuetun asumisen piiriin joko asumisyhteisöön 
tai tukiasuntoon. Vangit siirtyvät ohjattuun ja kuntouttavaan asumisvaiheeseen ai-
kaisintaan kuusi kuukautta ennen vapautumista. Tällöin vangit asuvat tukisäätiön 
asumispalveluyksikössä, jossa heillä on oma huone. Päivätoiminta koostuu nuorten 
työpajojen kuntouttavasta työtoiminnasta, kumppanuusoppilaitosten tarjoamasta 
koulutuksesta tai omaehtoisesti järjestetystä työstä/koulutuksesta. Päihteettömyys 
varmennetaan puhalluskokein ja päihdeseuloin. Yhteistoimintamalli liittää uudel-
la tavalla rangaistuksenaikaisen kuntoutuksen ja suunnitelmallisen vapauttamisen, 
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mikä ehkäisee vapautumisvaiheeseen liittyvää suurta retkahdus- ja rikoksen uusi-
misriskiä. (KRITS 2009b.)

Etelä-Suomen aluevankilan ja Helsingin sosiaaliviraston yhteistyönä on vuodes-
ta 1999 järjestetty päihdeongelmaisten vankien kuntouttavaa vankityötä, joka alkaa 
avovankilaan siirryttäessä ja jatkuu samojen toimijoiden kanssa kuin vankeusaika-
nakin. Ohjelmaan valitut vangit osallistuvat kaupungin työhönkuntoutukseen ja 
A-klinikoiden päihdehoidon terapeuttista avokuntoutukseen. Taloudellisten asioi-
den ja velkojen selvittely on mahdollista ulosottotoimen ja velkaneuvonnan kanssa. 
Lisäksi vangit osallistuvat vertaistukiryhmien kokouksiin. Tavoitteena on, että van-
git jo avovankilassa tottuvat säännölliseen työntekoon ja että heidän työllistymi-
sensä välittömästi vapauttamisen jälkeen jatkuu samassa työympäristössä. Valtaosa 
osallistujista on vailla vakinaista asuntoa, ja he ovat kunnallisen asunnottomien so-
siaalipalvelun asiakkaina. Vuoden 2008 loppuun kuntoutukseen on otettu 100 van-
kia, joista 35 osallistui vapautumisensa jälkeen työhönkuntoutukseen. Heistä noin 
25 on tullut taloudellisesti itsenäisesti toimeen vapautumisensa jälkeen. (Helsingin 
sosiaalivirasto 2009b.)
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10 Huumemarkkinat

Suomen huumausainemarkkinoilla esiintyy ennen kaikkea kannabistuotteita, eri-
tyisesti kotiviljeltyä marihuanaa sekä hasista, amfetamiinia, ekstaasia ja muita syn-
teettisiä huumausaineita, korvaushoitovalmiste Subutexiä® sekä runsaasti huumaus-
aineeksi luokiteltuja lääkevalmisteita, etenkin bentsodiatsepiinilääkevalmisteita. 
Kannabistuotteista erityisesti marihuanan ja kannabiskasvien takavarikot ovat 
2000-luvulla lisääntyneet, mikä kertoo melko pienimuotoisen, mutta osittain myös 
myyntiin suunnatun viljelyn yleistymisestä. Synteettisten huumausaineiden taka-
varikkomäärien suuruusluokka on säilynyt jokseenkin entisellään. GHB:n ja sen 
esiasteen GBL:n suosion kasvu näyttää taittuneen. Sen sijaan markkinoilla esiintyy 
entistä enemmän erilaisia design-huumeita ja huumaavia rohdoksia (kuten Spice). 
Erityisen vahvasti Suomen huumemarkkinoille eteni vuoden 2009 aikana MDPV. 

Heroiinia Suomessa esiintyy edelleen niukasti. Takavarikoidun heroiinin määrä 
putosi tuntuvasti vuoden 2001 jälkeen ja samaan aikaan Subutex®-tablettien taka-
varikot alkoivat lisääntyä. Vuodesta 2005 vähentyneet Subutexin® takavarikot ovat 
jälleen kääntyneet kasvuun. (KRP 2010.)

Suomessa vallitsevan huumausaineiden tarjonnan kannalta virolaisten järjes-
täytyneiden rikollisryhmien rooli on ollut merkittävä, 2000-luvun alkupuolella 
erityisesti huumausaineiden salakuljetuksessa ja maahantuonnissa ja sittemmin 
suomalaisten rikollisryhmien yhteistyökumppaneina ja aine-erien toimittajina 
suomalaisrikollisten välitettäväksi ja jaeltavaksi. Virolaisrikolliset toimivat pääosin 
Suomen ulkopuolella ja myös muihin kansallisuuksiin kuuluvien rikollisten mer-
kitys Suomeen suuntautuvassa huumausainekaupassa kasvaa. Huumeita Suomeen 
tuovien ulkomaalaistoimijoiden joukko on monipuolistunut ja etenkin Liettuan 
merkitys myös Suomen huumausainekaupassa on selvästi voimistumassa. (KRP 
2010.)

10.1 Huumeiden saatavuus ja tarjonta

Suomessa ei ole varsinaisia avoimia huumemarkkinoita, joita tavataan joissakin 
Euroopan suurkaupungeissa, vaan valtaosa kannabiksen laittomien huumaus-
aineiden myynnistä ja käytöstä tapahtuu yksityisasunnoissa (Kinnunen 2008). 
Kannabiksen kotona kasvattaminen on yleistynyt viime vuosina. Poliisin tietoon 
tulleissa tapauksissa on yleensä kyse pienistä viljelmistä, jotka on tarkoitettu lähin-
nä vain omaa käyttöä varten. (Kainulainen 2009b.)

Erityisesti Suomen markkinoille suunnattuja Internet-sivustoja, joilla kau-
pataan huumeiden kaltaisia aineita, ei ole havaittu alkuvuoteen 2010 mennessä. 
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Kannabiskasvien siemeniä, design-huumeita, huumaavia rohdoksia ja GBL:ää ti-
lataan kuitenkin enenevästi ulkomailta Internetin kautta yleensä omaan käyttöön 
tarkoitettuja pieniä määriä. (KRP 2010.)

Huumeiden tarjoamisessa ilmaiseksi tai ostettavaksi ei ole tapahtunut suuria 
muutoksia viime vuosina98. Nuorimpiin ikäryhmiin kohdistuneen huumetarjon-
nan yleistyminen näkyi vuosituhannen vaihteeseen saakka, jonka jälkeen se on 
15–24-vuotiailla miehillä laskenut vuosina 2001–2008 23 prosentista 18 prosen-
tin tasolle. Myös nuorilla naisilla näkyy 1990-luvun nouseva ja 2000-luvun laskeva 
trendi. 15–24-vuotiaiden naisten kohtaama huumeiden tarjonta nousi vuosituhan-
nen vaihteeseen saakka, jolloin se oli noin 20 prosenttia, mutta on viime vuosina 
pudonnut samalle tasolle kuin ensimmäisissä tutkimuksissa, eli noin 12 prosent-
tiin. Toisaalta 25–34-vuotiaiden ikäryhmässä huumetarjontaa kohdanneiden osuus 
on kasvanut korkeammaksi kuin aikaisemmin. (THL 2010a; Piispa ym. 2008.)

Maahantuonti

Huumausaineiden maahantuonti on kansainvälistä rikollisuutta, ja noin 15–30 % 
törkeistä huumausainerikoksista Suomessa epäillyistä henkilöistä on ollut viime 
vuosina ulkomaalaisia. Virolaiset järjestäytyneet rikollisryhmät ovat tärkeässä roo-
lissa lähes kaikkien Suomeen tuotavien huumausaineiden kansainvälisessä hankin-
nassa ja salakuljetuksessa. Huumausaineiden tukkuerien kätköpaikkakartat ovat ri-
kollismarkkinoiden kauppatavaraa, jota suomalaiset rikolliset ostavat ulkomaisilta 
yhteistyökumppaneiltaan. (KRP 2010.)

Suurin osa huumausaineista tulee Suomen markkinoille hyvin vaihtelevia reit-
tejä etenkin etelästä ja lännestä. Noin 90 % Suomen markkinoilla tavattavasta am-
fetamiinista tulee Virosta tai Viron kautta lähinnä Liettuasta. Hasis tulee Marokosta 
Espanjan, Alankomaiden tai Saksan sekä edelleen joko meriteitse tai Pohjoismaiden 
tai Baltian maiden kautta. Venäjällä on ollut salakuljetusreittinä merkitystä erityi-
sesti heroiinin osalta ja nyttemmin myös amfetamiinin lähteenä, mutta heroiinia 
tuodaan Suomeen myös muita reittejä. Hoitopalvelujen puute ja Subutexin® tar-
jonnan heikentyminen laittomilla markkinoilla voivat nostaa heroiinin kysyntää 
Suomessa. Suomea voidaan myös käyttää reittinä heroiinin kansainvälisessä sala-
kuljetuksessa Venäjän suunnasta muualle Eurooppaan. Huumausaineiden salakul-
jetuksen mahdollisuus Pohjoismaiden ja myös Suomen kautta Venäjälle on syytä 
ottaa huomioon. Kokaiinin suosio ja tarjonta näyttää nousseen aiempaa hieman 
korkeammalle tasolle vuodesta 2006 lähtien, mutta kokaiini on Suomen huume-
markkinoilla edelleen varsin harvinainen aine. (KRP 2010.)

98 Vuosittain tehtävässä aikuisväestön terveyteen vaikuttavien elintapojen seurantatutkimuksessa (AVTK) 
on vuodesta 1997 lähtien kysytty, kenelle on tarjottu huumeita viimeksi kuluneen vuoden aikana.
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Huumelääkkeiden salakuljetus 

Huumaavien lääkevalmisteiden huumekäyttö on suomalaisten päihderiippuvaisten 
keskuudessa hyvin yleistä. Huumaavien lääkevalmisteiden hankinnassa hyödynne-
tään etenkin lääkejakelun keskitetyn valvonnan puutetta: lääkemääräyksiä haetaan 
lukuisilta eri lääkäreiltä ja aineita päätyy sekä laittomille markkinoille että omaan 
päihdekäyttöön. (KRP 2010.)

Schengen-alueen viimeisin laajentuminen poisti Suomessa asuvilta huumeiden 
käyttäjiltä mahdollisuuden tuoda laillisesti Subutexiä® esimerkiksi Virosta, josta sitä 
tuotiin Virossa kirjoitetuilla resepteillä. Suurehkoja Subutex®-eriä on salakuljetettu 
Suomeen lähinnä Ranskasta, mutta Viroon suuntautuneen huumeturismin tyreh-
dyttyä Ruotsin rooli Subutexin® hankinnassa on jo vahvistunut. Myös Schengen-
alueen ulkopuolinen Iso-Britannia on nousemassa Ranskan rinnalle hankintakoh-
teeksi, ja samoin Norjan merkitys on kasvanut. Subutexia® saa reseptilääkkeenä 
myös Liettuasta. Subutexin® valmistuksen mahdollinen siirtyminen Kaukoitään li-
sännee erityisesti verkkokauppaa. (Tulli 2010b.) 

Suomalaiskäyttäjät hankkivat Virosta edelleenkin muita Suomessa reseptilääk-
keeksi rekisteröityjä huumaavia lääkevalmisteita, kuten bentsodiatsepiineja, mut-
ta Viron liittyminen Schengen-alueeseen on suunnannut lääketurismia uudelleen. 
Laillisen huumeturismin mahdollisuudet ovat vähentyneet ja huumelääkevalmis-
teiden salakuljetus Baltiasta on lisääntynyt. (KRP 2010.)

Huumevalmistamot 

Suomessa ei ole paljastunut synteettisten huumausaineiden valmistamoita, kaikki-
aankin viime vuosien aikana vain muutamia pieniä amfetamiinisulfaattisaostamoi-
ta. Näiden tarkoituksiin on hankittu kemikaaleja tilaamalla kemian alan toimijoilta 
sekä anastamalla tutkimuslaitoksista tai kemian alan työpaikoilta. Laittomuuksien 
torjunta riippuu näin paljon myös alan toimijoiden valppaudesta. Huumausaineiden 
valmistusprosessissa tarvittavien lähtöaineiden kauppa rajojen yli liittyy usein lail-
liseen liiketoimintaan, mutta osa kemikaalien laillisesta kuljetuksesta voi päätyä 
huumausaineiden valmistukseen Suomen lähialueille. Suomen sijainti on lähtöai-
nekaupan kannalta hyvin riskialtis: laittomia huumelaboratorioita on niin Venäjällä 
kuin kaikissa Baltian maissakin ja kaikkien näiden maiden kanssa Suomella on ke-
mian alan kauppaa tai lähtöaineiden kauttakuljetuksia. Suomessa ei ole tehty huo-
mattavia lähtöainetakavarikoita. Lähtöainetakavarikoilla voidaan tehokkaasti eh-
käistä ja hankaloittaa huumausaineiden tuotantoa. (Tulli 2010b; KRP 2010.)

Toukokuussa 2010 poliisi teki ainutlaatuisen takavarikon Helsingissä, jossa 
löydettiin lähes 60 kiloa mCPP:tä, huomattavasti Bromo-Dragonfly -arkkeja sekä 
huumetablettien valmistuskone. Design-huume mCPP esiintyy markkinoilla usein 
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ekstaasin korvikkeena ja on Suomessa luokiteltu lääkeaineeksi. Poliisi arvioi, et-
tä takavarikoidusta mCPP:stä olisi voitu valmistaa noin 800 000 tablettia. Kaiken 
kaikkiaan Suomessa on vuodesta 1993 alkaen takavarikoitu yhteensä noin 525 000 
tablettia ekstaasia, joten on oletettavaa, että vain pienehkö osa mCPP:stä olisi tar-
koitettu Suomen markkinoille. Samassa tutkinnassa löydettiin huomattava määrä 
Bromo-Dragonfly -arkkeja. Myös LSD:tä muistuttava, erittäin vaarallisena pidet-
ty Bromo-Dragonfly on kielletty Suomessa lääkeaineena. (KRP 2010.) Lähivuosina 
tehdasmaista huumeiden valmistusta voi levitä myös Suomeen. 

MDPV 

Designer-huume metyleenidioksipyrovaleroni MDPV yleistyi Suomessa vuosina 
2009–2010 ilmiöksi. Aineesta tehtiin ensimmäiset havainnot Suomessa marraskuus-
sa 2008, jolloin Suomi teki aineesta ensimmäisen virallisen ilmoituksen. Lääkelaitos 
(nyk. Fimea) luokitteli MDPV:n lääkkeeksi 20.1.2009. Luokittelupäätöksessä 
MDPV:n kerrotaan muun muassa aiheuttavan hyperseksuaalisutta, mistä johtuen 
lehdistö kutsui ainetta pitkään harhaanjohtavasti ’seksi-huumeeksi’. Toukokuuhun 
2010 mennessä aineen terveyshaitoista ja siihen liittyvän rikollisuuden lisääntymi-
sestä oli kertynyt niin paljon näyttöä, että MDPV kiellettiin erittäin poikkeukselli-
sesti eduskunnan hyväksymän huumausainelain muutoksen kautta huumausainee-
na 28.6.2010 alkaen. (Forsell ym. 2010.)

MDPV on synteettinen pyrovaleroni/kationi-johdannainen stimulantti. Se on 
vaikutuksiltaan ja ulkonäöltään amfetamiinin kaltainen aine. MDPV, katunimel-
tään ’aakkoset’, yleistyi amfetamiinin käyttäjien keskuudessa ilmeisesti siksi, että se 
lääkeainestatuksensa vuoksi tarjosi paremman rikoshyödyn välittäjille. MDPV:n 
vaikutusaika on lyhytkestoinen, 3–6 tuntia, ja käyttöön liittyvät nousut ja laskut 
voimakkaita, joten varsinkin suonensisäisessä käytössä käyttöjakso saattoi muodos-
tua varsin kaoottiseksi. Käyttäjiä kuvaillaan usein aggressiivisiksi ja aineen epäiltiin 
edistävän tartuntatautien leviämistä, tulehdusriskiä sekä voimakkaita mutta lyhyt-
kestoisia psykooseja. Toukokuuhun 2010 mennessä MDPV:tä on löydetty 16 vaina-
jasta, joista ainakin kahdessa aine on ollut tärkein löydös. (Forsell ym. 2010.)

Alkuvuonna 201099 MDPV:tä löydettiin 110 liikennejuopumustapauksessa. 
Näistä 72 tapauksessa todettiin MDPV:n lisäksi amfetamiinia. Kaiken kaikkiaan 
samana ajanjaksona tehtiin 816 amfetamiinilöydöstä ja kaiken kaikkiaan 8 458 po-
sitiivista huumausaine tai lääkelöydöstä liikennejuopumustutkimuksissa. (KRP 
2010.)

99 Ajanjaksolla 1.1.–8.6.2010.
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10.2 Huumausainetakavarikot

Takavarikkotietojen valossa tilanne Suomen huumausainemarkkinoilla näyttää 
melko vakaalta. Kannabiksen kasvatusta ja huumelääkkeitä koskevat rikosjutut 
ovat vuoden 2009 aikana edelleen yleistyneet. Designer-huumeiden ja huumaa-
vien rohdosten Internet-tilausten yleistyminen on näkynyt Tullin työssä. Vuonna 
2009 Tullilaboratoriossa todettiin muuntohuumeita 296 näytteestä (2008: 114) yh-
teensä 62 kiloa (2008: 3,3 kg). Erilaisia muuntohuumeita löydettiin 30 (2008: 16) ja 
erilaisia rohdoksia 11 (2008: 13). (KRP 2010; Tulli 2010a.)

Hasistakavarikkojen vuoden 2009 kokonaismäärä nousi jälleen varsin huo-
mattavaksi, sillä vuoden aikana tehtiin myös Suomessa suuria takavarikkoja, jot-
ka liittyivät laajan kansainvälisen hasissalakuljetusverkoston tutkintaan, jonka yh-
teydessä tehtiin useita huomattavia takavarikoita useissa EU-maissa. Marihuanan 
ja kannabiskasvien takavarikot ovat edelleen lisääntyneet, erityisesti viranomais-
ten paljastamien viljelytapausten lukumäärä on kasvanut. Kannabiskasvien koti-
viljely omaan käyttöön mutta jossain määrin myös myytäväksi on entistä yleisem-
pää ja eräissä tapauksissa kyse on ollut jo selvästi ammattimaisesta viljelystä. (KRP 
2010.)

Takavarikoitujen amfetamiinien määrä (115 kg) oli samaa suuruusluokkaa 
kuin edellisenäkin vuonna. Suurin amfetamiinitakavarikko oli vuonna 2009 maas-
tokätköstä löydetty 15,5 kilon amfetamiinierä. Lisäksi tehtiin yksi 12,5 kilon ja yksi 
9 kilon amfetamiinitakavarikko sekä 18 1–5 kilon takavarikkoa. Metamfetamiinia 
takavarikoitiin vuonna 2009 vain 5 kiloa. Lainvalvontaviranomaiset ovat puuttu-
neet tehokkaasti etenkin tukkutason amfetamiinikauppaan ja myös amfetamiinin 
katukaupan hintataso on jonkin verran noussut. Uutena ongelmana amfetamiinin 
rinnalla ja joukossa on vuoden 2009 aikana esiintynyt metyleenidioksipyrovalero-
nia (MDPV)100, jota takavarikoitiin hieman yli 4 kiloa (kaikkiaan yli 200 MDPV:tä 
sisältänyttä takavarikko- esinettä). 

Ekstaasin takavarikkomäärä laski edelleen ja oli vuonna 2009 vain 15 000 pil-
leriä. Designhuumeet näyttävätkin olevan valtaamassa alaa MDMAn tyyppisiltä101 
aineilta ja joltain osin myös amfetamiinilta. Vuonna 2009 Suomessa takavarikoitiin 
noin 2 000 ekstaasin vaihtoehtona markkinoitua mCPP:tä102 (kloorifenyylipiperat-
siini) sisältävää pilleriä.

100 Lääkelaitos (nyk. Fimea) luokitteli MDPV:n lääkkeeksi 20.1.2009. MDPV kiellettiin huumausaineena 
28.6.2010 alkaen. Ks. myös alaluku 10.1 MDPV.

101 Ekstaasin vaihtoehtona tarjotun bentsyylipiperatsiinin (BZP, Suomessa huumausaine /Fimea 1.9.2008) 
jälkeen Euroopassa on markkinoitu mm. 1-(3-kloorifenyyli) piperatsiinia (mCPP) sisältäviä, useimmissa 
EU-maissa laillisia ”bilepillereitä”.

102 Lääkelaitos (nyk. Fimea) on luokitellut mCPP:n lääkeaineeksi 25.8.2005. Ks. myös alaluku 10.1 
Huumevalmistamot.
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Taulukko 16. Poliisin ja tullin vuosina 2002–2009 takavarikoiduiksi kirjaamat 
huumausaine-erät (kg).

2000 2002 2004 2006 2007 2008 2009

Hasis 197 482 467 283 360 47 440

Marihuana 16 32 26 33 36 56 100

Kannabis-kasvit (kpl) 7 840 7 510 7 600 14 000 12 500

Kannabis-kasvit (kg)* 16 36 87 41 45

Amfetamiini +  
Metamfetamiini**

80 129 109 129 152 130,0 + 
17,0

110,0+5

MDPV 4

Kokaiini 39 0 1 7 4 3 3

Kat 348 1 039 2 118 3 283 3 300 2 250 3 300

Heroiini 6 3 0 0 0 0 2

Subutex® (tabletteja) 12 951 18 700 32 970 22 979 20 600 12 000 17 000

Ekstaasi (tabletteja) 87 393 45 100 23 243 39 185 83 000 34 000 15 100

LSD (annoksia) 2 355 4 629 195 171 2 138 3 082 620

GBL + GHB** (litraa) 24 91 150 + 9 84+2

* = Kappalemäärittäin ilmoitettujen kannabiskasvien lisäksi, lähinnä kasvien osia.
** = Vuoteen 2007 saakka yhteenlaskettuina, vuodesta 2008 erikseen.
Lähde: Keskusrikospoliisi (2010).

Taulukko 17. Poliisin ja tullin kirjaamien huumausainetakavarikkojen luku-
määrät vuosina 2000–2009*.

2000 2002 2004 2006 2007 2008 2009

Hasis 2 482 3 012 2 626 2 599 1 900 1 500 1940

Marihuana 663 1 275 2 067 2 269 2 400 3 000 3700

Kannabiskasvit - 923 1 406 1 378 1 900 2 100 2650

Amfetamiini/ 2 369 3 399 3 392 3 101 2 990 2900  
+ 120

2910 
+125Metamf.

Kokaiini 40 45 65 82 92 107 102

Heroiini 437 145 45 25 20 25 26

Subutex® - 741 844 840 800 850 940

Ekstaasi 393 329 328 297 340 250 190

LSD 34 10 21 15 50 73 52

GHB/GBL 54 184 170  
+ 80

112 
+28

*) Tilastoon on sovellettu vuosina 2003–2005 korjausta, joka ottaa huomioon kirjaamatta jääviin 
käyttörikoksiin liittyvät takavarikot. 
Lähde: Keskusrikospoliisi (2010).
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LSD:tä on Suomessa takavarikoitu varsin vähän (620 lappua), mutta sen rinnal-
la esiintyy huomionarvoisessa määrin Bromo-Dragonflyta103 (1 230 lappua vuon-
na 2009). 

Spice–rohdoksia104 takavarikoitiin vuonna 2009 Tullissa yli 60 kiloa. Spice-
tuotteita takavarikoitiinkin tullissa enemmän kuin esimerkiksi marihuanaa. 
Pakkaustekstien mukaan rohdosseokset sisältävät erilaisia kasveja, mutta niissä ei 
ole kuitenkaan mainittu synteettisiä kannabinoideja (mm. JWH-018), jotka anta-
vat tuotteelle sen huumaavan luonteen. (Tulli 2010a.)

Takavarikoidun kokaiinin määrä pysyi aiemmalla matalahkolla tasolla. GHB:n 
ja GBL:n takavarikoitu määrä putosi noin puoleen edellisvuotisesta. Khatin taka-
varikkomäärä kääntyi jälleen kasvuun (3300 kiloa). (KRP 2010.)

Heroiinin takavarikoitu määrä romahti Suomessa 2000-luvun alussa (2004: 0,2 
kg). Heroiinia on markkinoilla esiintynyt edelleen vähän, mutta vuoden 2009 aika-
na on tehty aiempaa hieman runsaampia, myös satojen grammojen kertamääräisiä 
takavarikkoja, suurin runsaan 800 gramman takavarikko Helsingissä joulukuussa 
2009. (KRP 2010.)

Buprenorfiinivalmiste Subutexin® takavarikoitu määrä kääntyi vuonna 2009 jäl-
leen kasvuun kohti 2000-luvun puolivälin vuositasoa. Kuitenkin Viron-liikenteessä 
tehdyt takavarikot ovat vähentyneet ja hankinta on suuntautumassa uudelleen. 
Muita huumausaineiksi luokiteltuja lääkevalmisteita (lähinnä bentsodiatse-
piineja ja jonkin verran opioideja) takavarikoitiin Suomessa vuonna 2009 edelleen 
runsaasti, kaikkiaan 96 000 tablettia. (KRP 2010; Tulli 2010b.)

10.3 Huumausaineiden hinta ja laatu

Huumausaineiden katukaupan hintataso pysyi vuoden 2009 aikana jokseenkin en-
nallaan. Katukaupassa tyypillinen grammahinta vuonna 2009 oli hasikselle 6–20 
euroa, valkoiselle heroiinille 120–200 euroa, amfetamiinille 15–60 euroa, kokaii-
nille 60–150 euroa ja ekstaasitableteille 10–20 euroa. MDPV:n katuhinta on ol-
lut ennen sen säätämistä huumausaineeksi tiettävästi 60–80 euroa grammalta, 
mutta alempia 25–40 euron hintojakin on todettu. Huumausaineiden katutason 
myyntihinnat vaihtelevat Suomessa huomattavasti sen mukaan, missä niitä myy-
dään: Helsingissä ja pääkaupunkiseudulla hinnat ovat yleensä selvästi matalam-
pia kuin maakuntakeskuksissa. Kovien aineiden käyttäjien keskuudessa suosittu 
amfetamiini voi maksaa syksyllä 2008 tehdyn selvityksen mukaan maakuntakes-
kuksissa hyvinkin kaksinkertaisesti sen, mitä se maksoi Helsingissä. Myös hasik-
sen ja Subutexin® hinnat ovat muualla maassa selvästi korkeammalla tasolla kuin 

103 Fimea on luokitellut Bromo-Dragon lääkeaineeksi 1.1.2010. Ks. myös luku 10.1 Huumevalmistamot.
104 Synteettisiä kannabinoideja on sisällytetty lääkeluetteloon niiden identifioimisen myötä.
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Helsingin seudulla. Kotikasvatettavan marihuanan osalta vastaavanlaisia eroja ei 
esiinny. Erityisolosuhteissa kuten vankilaan salakuljetettuna huumausaineiden hin-
nat voivat olla tapauskohtaisesti hyvinkin korkeita. (KRP 2010.)

Huumausaineiden laboratoriotunnistus ja siihen liittyvät pitoisuuksien mit-
taamiset suoritetaan KRP:n Rikosteknisessä laboratoriossa tai Tullilaboratoriossa. 
Suomessa analysoidaan rutiininomaisesti huumausainetakavarikon pitoisuus vain 
amfetamiinista ja metamfetamiinista, mikäli takavarikoitu määrä on yli 10 gram-
maa sekä yli 2 gramman heroiini- ja kokaiinitakavarikoista. Kannabiskasvien ja 
marihuanan pitoisuus analysoidaan yli 150 gramman eristä pyydettäessä. Muilta 
osin pitoisuuksia ei analysoida. 

Analysoitujen amfetamiinierien keskimääräinen pitoisuus laski yhä (2007: 29 
paino-%, 2008: 24 paino-%, 2009: 20 paino-%). Kannabiskasvi- ja marihuanataka-
varikoista tehtyjen pitoisuusmääritysten tulosten keskiarvo on viime vuosina hie-
man kohonnut, mutta näytteiden lukumäärät ovat pieniä ja keskiarvojen erot ovat 
niin vähäisiä, että mitään johtopäätöksiä ei tämän perusteella ole syytä tehdä. 



B. ERITYISTEEMAT
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11 Huumehoidon suositukset 

Taustaa

Suomessa on 2000-luvun alussa ollut käytössä kahdenlaisia päihdehoitoa koske-
via suosituksia: sosiaali- ja terveysministeriön ja Suomen Kuntaliiton julkaisemat 
yleiset Päihdepalvelujen laatusuositukset (2002) sekä Suomalaisen Lääkäriseura 
Duodecimin vuonna 2006 julkaisemat huumeiden käyttäjien hoitoa koskevat 
Käypä hoito -suositukset. Suomalainen lääkäriseura Duodecim on julkaissut näyt-
töön perustuvia käypä hoito -suosituksia jo vuodesta 1997 lähtien, ja niitä on tehty 
kaikkiaan 97 kappaletta lääketieteen eri aloilta.

Yleisten laatusuositusten valmistelu ja soveltaminen on ollut tyypillistä 2000-lu-
vun alun informaatio-ohjausta105. Erilaisten päihdepalveluiden laatusuositusten on 
arvioitu auttaneen päihdehoitoyksiköitä, kuntia ja lupa- ja valvontatoiminnasta 
vastaavia aluehallintoviranomaisia päihdehuoltolakia ja täsmentäneet sitä mitä laa-
dukkailla päihdepalveluilla tarkoitetaan. Suositukset ovat toimineet parhaiten päih-
dehoitoyksiköissä kun ne ovat arvioineet itse toimintansa laatua. Laatusuositusten 
pohjalta tehdyt strukturoidut päihdeyksiköiden laatuarviolomakkeet ovat olleet hy-
vä työväline päihdehoitoyksiköiden yleisten puitteiden (henkilöstö, tilat, hoitopro-
sessit) kehittämisessä sekä hoitoyksiköiden välisessä vertailussa. Päihdepalveluiden 
laatusuosituksissa ei ole kuitenkaan ollut huumeiden käyttäjien hoitoa koskevia 
spesifejä suosituksia. 

Duodecimin Käypä hoito -sarjan huumehoidon suositus on ainoa huumehoitoa 
spesifisti käsittelevä suositus Suomessa. Suosituksen nimi on ”Huumeongelmaisen 
hoito, Käypä hoito”, ja se on julkaistu sekä netissä että painettuna versiona 
23.1.2006. Suosituksen on tehnyt Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja 
Päihdelääketieteen yhdistyksen asettama työryhmä, joka koostuu lääkäreistä ja 
muista alan huippuasiantuntijoista. Suositus on tehty niin sanotusti evidence ba-
sed -pohjalta, ja suositukset jakautuvat neljään ryhmään sen mukaan miten vahva 
evidenssi niiden taustalta löytyy.

Huumeongelmaisen hoidon Käypä hoito -suositus

Käypä hoito -suositukset ovat parhaiden asiantuntijoiden laatimia yhteenvetoja yk-
sittäisten sairauksien diagnostiikan ja hoidon vaikuttavuudesta. Ne eivät korvaa 
lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen omaa arviota yksittäisen poti-

105 Päihdepalveluiden lisäksi muita sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasryhmiä koskevia laatusuosituksia 
olivat esimerkiksi mielenterveyspalveluiden sekä ikääntyneiden palveluja koskevat laatusuositukset.
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laan parhaasta mahdollisesta diagnostiikasta ja hoidosta hoitopäätöksiä tehtäessä.
Suosituksen tavoitteena on tietoa lisäämällä selkeyttää huumeongelman hoitoa, 

parantaa moniammatillista yhteistyötä, edistää verkostoitumista ja vaikuttaa asen-
teisiin. Suositus on tarkoitettu perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon hen-
kilöstölle, yksityislääkäreille, päihdehuollon erityispalveluille ja sosiaalihuollolle se-
kä päihdealan järjestöille. 

Käyvän hoidon artikkeleissa on näytön tieteellistä astetta arvioitu neliportaisel-
la asteikolla. Suositus on ryhmitelty otsikoilla eroteltuihin näytönastekatsauksiin, 
joissa esitetyt väittämät on perusteltu lyhyillä kuvauksilla alkuperäistutkimuksis-
ta tai systemoidusta katsauksesta. Kunkin kuvauksen tieteellinen aste ilmoitetaan 
kirjaimella (A-D) välittömästi kuvauksen perässä ja artikkelien kirjallisuusviitteet 
loppuviitteellä.

Huumehoitoa koskevan käypä hoito -suosituksen keskeinen sanoma kiteyttää 
huumeiden käytön ongelmallisuutta ja korostaa monipuolisen hoidon tärkeyttä. 
Huumeriippuvuus aiheuttaa merkittäviä uhkia terveydelle. Huumeiden käyttöön 
kietoutuu usein mielenterveysongelmia, ja niiden hoidossa tarvitaan psykiatrista 
asiantuntemusta. Huumeongelman hoidossa ja haittojen ehkäisyssä tarvitaan en-
nakkoluulotonta, neutraalia ja tuomitsematonta otetta. Suosituksessa painotetaan 
luottamuksellisen hoitosuhteen ja psykososiaalisten menetelmien merkitystä hoi-
don perustana. Opioidiriippuvuuden korvaushoidon todetaan olevan tehokasta. 
Huumeongelmaisen hoitaminen tulee yhteiskunnalle halvemmaksi kuin hoidot-
ta jättäminen. 

Suosituksessa käsitellään huumaavaan tarkoitukseen käytettyjen aineiden sekä 
huumeiden ja bentsodiatsepiinien sekakäytön aiheuttamia terveysongelmia, nii-
den tunnistamista, eri aineisiin liittyvää hoitoa sekä hoitojärjestelmää. Muita riip-
puvuutta aiheuttavia aineita (esimerkiksi nikotiinia) ja lääkkeiden väärinkäyttöä ei 
käsitellä. Alkoholiongelmaisen hoidosta on oma suosituksensa. Juridisia ongelmia 
käsitellään vain huumetestien ja työelämän osalta. Suosituksessa ei myöskään käsi-
tellä huumeongelmien primaari- eikä sekundääripreventiota. Lasten ja nuorten on-
gelmista käsitellään lastensuojeluasioita. 

Suosituksen sisältö noudattaa hyvin WHO:n julkaisemaa opioidiriipuvuuden 
hoitosuositusta.

Toimeenpano

Suositus on luettavissa yleisimmässä suomalaislääkärien käyttämissä elektronissa 
tietokannoissa kuten www.terveysportti.fi. Suosituksesta on saatavilla:

– Tulostettava versio 
http://www.terveysportti.fi/xmedia/hoi/hoi50041.pdf
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– Tiivistelmä suomeksi 
http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/naytaartikkeli/tunnus/kht00044

– Tiivistelmä englanniksi: 
http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/naytaartikkeli/tunnus/ccs00013

– Potilasversio suomeksi 
http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/naytaartikkeli/tunnus/khp00056

– Potilasversio ruotsiksi 
http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/naytaartikkeli/tunnus/khr00054

Lisäksi Päihdelääketieteen yhdistys on järjestänyt useita koulutustilaisuuksia, joissa 
on suositusten sisältöä esitetty terveydenhuollon alan ammattilaisille.

Käypä hoito -suositusten päivitysten yhteydessä määritetään tulevaisuudessa 
kullekin suositukselle sopiva mittari (indikaattori). Tavoitteena on arvioida suo-
sitellun toimintatavan tai hoidon käyttöönottoa ja muutosta hoitotavoissa organi-
saatiokohtaisesti tai valtakunnallisesti. Suunniteltavat mittarit ovat pääsääntöisesti 
prosessin muutosta kuvaavia. Hanke on käynnistynyt keväällä 2009.
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12  Huumehoidon kustannuksista 
Suomessa

Suomalainen päihdehuoltojärjestelmä 

Suomessa kunnilla on velvollisuus järjestää päihdehoitopalvelut asukkailleen. 
Päihdepalvelujen tarjoamista säätelee päihdehuollosta annettu laki (Päihdehuoltolaki 
41/1986), jonka mukaan kunnan järjestämien päihdepalvelujen tulee olla sisällöl-
tään ja laadultaan sellaiset kuin kunnassa esiintyvä tarve edellyttää. 

Kunnat voivat järjestää päihdepalvelunsa monella eri tavalla: kunnan, kuntayh-
tymän tai sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän toimintana, ostosopimuksilla 
järjestöjen ja yksityisten yritysten kanssa tai yhteistyössä A-klinikkasäätiön kanssa. 
Pääsääntöisesti kuntien päihdepalvelujärjestelmä koostuu sosiaali- ja terveyden-
huollon yleisistä avohoitomuotoisista palveluista sekä laitospalveluista sairaaloissa 
ja asumispalveluissa sekä päihdehuollon avohoito- ja laitosmuotoisista erityispal-
veluista. Yli puolet päihdehuollon erityispalveluista tuotetaan järjestöjen tai yksi-
tyisten palveluntuottajien tuottamana (Kekki ja Partanen 2008). Suomessa suurin 
yksittäinen päihdepalveluiden tuottaja on voittoa tavoittelematon A-klinikkasäätiö. 
On arvioitu, että A-klinikkasäätiö tuottaa noin 40 prosenttia päihdehuollon erityis-
palveluista (mt.).

Kunnat kustantavat suurimmaksi osaksi itse päihdepalvelujen järjestämisen. 
Valtio osallistuu kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksiin tulonsiirroin, 
joiden osuus on noin neljännesosa kustannuksista (Mellin ym. 2006). Päihdehuollon 
erityispalvelujen budjetti sisältyy sosiaalihuollon budjettiin. Huumehoitoa ei budje-
toida erikseen, vaan huumehoidosta aiheutuneet kustannukset käytännössä mää-
räytyvät vuoden aikana hoitoa tarvinneiden huumeiden käyttäjien määrän ja palve-
lutarpeen mukaan. Koska huumeiden käyttäjiä hoidetaan sekä yleisissä sosiaali- ja 
terveydenhuollon palveluissa että päihdehuollon erityispalveluissa, varojen bud-
jetoiminen nimenomaan huumeiden käyttäjien hoitamiseen voi olla käytännössä 
mahdotonta. Myöskään kuntien tilinpäätöksissä ei eritellä huumehoidosta aiheutu-
neita menoja. Tämä saattaa johtua muun muassa siitä, että asiakaskohtaisia kustan-
nustietoja ei saada sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalveluista, eikä edes päihde-
huollon erityispalveluista. 

Päihdehuollon tilastointi

Päihdehuollon tilastointijärjestelmä ei nykyisellään tue tietojen erittelyä päihdespe-
sifisti. Tiedot ovat valtakunnallisella tasolla saatavissa pelkästään päihdehuollosta, 
joka sisältää siis sekä alkoholi- että huumeongelmaisten palvelut ja yhä eneneväm-
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mässä määrin myös muista riippuvuuksista kärsivien palvelut. Valtakunnallisesti 
kuntatietoja kerää Tilastokeskus. Tilastokeskuksen tiedonkeruussa kysytään kus-
tannus- ja toimintatietoja päihdehuollosta kokonaisuutena, mutta ei päihdespesifejä 
tietoja. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) sosiaalihuollon hoitoilmoitusjär-
jestelmään kerätään tietoja muiden sosiaalihuollon palvelujen ohella päihdehuol-
lon laitoshoidosta. Hoitoilmoitusjärjestelmään olisi periaatteessa mahdollista kirja-
ta tieto päihteestä, jonka vuoksi asiakas on hoidossa, mutta käytännössä laitoksista 
vain osa kirjaa tämän tiedon hoitoilmoitukseen. Hoitoilmoitusjärjestelmässä ei ke-
rätä hoidon kustannustietoja. THL:n koordinoimassa huumehoidon tietojärjestel-
mässä, jossa kerätään tilastotietoa huumeiden käyttäjille päihdehoitoa antavista 
avo- ja laitoshoitoyksiköistä, ei myöskään kerätä hoidon kustannustietoja. 

Näin ollen tarkkoja, päihdespesifejä kustannustietoja on tällä hetkellä mahdo-
ton saada valtakunnallisella tasolla. Joissain kunnissa on käytössä omia sähköisiä 
asiakastietojärjestelmiä, joihin kirjataan muun muassa päihdehuollon asiakkaista 
tarkempia tietoja kuin mitä valtakunnallinen tiedonkeruu edellyttää. Nämä tiedot 
jäävät kuitenkin kuntien omaan käyttöön.

Poikkeuksena tähän on Suomen kuuden suurimman kunnan (niin kutsu-
tut kuusikkokunnat) sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten muodostama 
Kuusikkokunnat-työryhmä. Työryhmä tuottaa vertailuja sosiaali- ja terveydenhuol-
lon palveluista ja niiden kustannuksista. Kuusikkokuntien yhteenlaskettu asukas-

Lähde: Sulander ym. 2010.

Kuvio 7. Kuusikkokuntien päihdehuollon menojen jakauma vuonna 2008
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luku on lähes 30 prosenttia koko Suomen asukasluvusta. Työryhmän vuonna 2010 
julkaisema raportti koski päihdehuollon palveluja ja niiden resursseja (=83 M€) 
vuonna 2008 (Sulander ym. 2010). Raportissa tarkastellaan päihdehuoltoa koko-
naisuutena, eikä tietoja eritellä päihdespesifisti. Raportissa huomioidaan avo- ja 
laitoshoitopalvelujen ohella myös muun muassa kuntien ehkäisevän työn ja selviä-
misasematoiminnan (luokka muut kuviossa 6) sekä korvaushoidon ja terveysneu-
vontapisteiden kustannukset (kuvio 6). 

Kuusikkokunnissa päihdehuollon avohoito (A-klinikat, nuorisoasemat, kor-
vaushoito ja terveysneuvontapisteet) vievät kolmanneksen päihdetyön resursseista, 
laitoshoito (katkaisu-, vieroitus- ja kuntoutushoito) saman verran ja asumispalvelut 
noin neljänneksen. Tiedoista voidaan erottaa kaksi selkeästi vain huumeongelmais-
ten päihdepalvelumuotoa: korvaushoito, johon kuluu noin 11 prosenttia päihde-
huollon menoista ja terveysneuvontapistetoiminta, johon kuluu noin kaksi pro-
senttia menoista. Korvaushoidon kustannukset olivat noin 9,4 miljoonaa euroa ja 
terveysneuvontapisteiden kustannukset 1,7 miljoonaa euroa vuonna 2008. Koko 
maahan verrattuna kuusikkokuntien asiakaskunnan osuus korvaushoidossa ole-
vista on yli puolet (940 asiakasta) ja terveysneuvontapisteissä kaksi kolmannesta 
(8 690 asiakasta). Siten voidaan karkeasti arvioida (jos oletetaan kustannusten ole-
van samat koko maassa), että koko maassa korvaushoidon kustannukset olivat yh-
teensä noin 17 miljoonaa euroa ja terveysneuvontapisteiden kustannukset olivat 
noin 2,6 miljoonaa euroa vuonna 2008. (Sulander ym. 2010.) 

Huumehoidon kustannusten arviointi

Koska tietoa huumehoidon kustannuksista ei saada suoraan tilastoista, tilinpää-
töksistä tai vastaavista, kustannukset joudutaan arvioimaan. Suomessa on käytössä 
vakiintunut laskentatapa huume- ja alkoholiehtoisten kustannusten arvioimiseksi 
(Salomaa 1996; Hein & Salomaa 1998; ks. myös luku 1.3 Taloudelliset analyysit täs-
sä teoksessa). Tässä laskentatavassa huumehoidon kustannukset arvioidaan siten, 
että Tilastokeskuksen kuntien talous- ja toimintatilastosta saatavat päihdehuollon 
nettokustannukset jaetaan päihdetapauslaskentaan106 perustuen alkoholi- ja huu-
me-ehtoisiin kustannuksiin. 

Päihdetapauslaskennan mukaan noin 70 prosenttia sosiaali- ja terveydenhuol-
lon palveluissa asioineista oli ensisijaisesti alkoholin käyttäjiä ja siten noin 30 pro-
senttia oli huumeiden käyttäjiä. Huumehoidon (sisältäen avo- ja laitoshoidon) kus-
tannukset olivat siten laskennallisesti 48,6 miljoonaa euroa vuonna 2008. Luku ei 
sisällä niitä terveydenhuollon kustannuksia, jotka ovat muodostuneet huumeiden 

106 THL toteuttaa päihdetapauslaskennan joka neljäs vuosi. Viimeisin laskenta on tehty vuonna 2007. Päih-
detapauslaskennassa pyritään samaan tietoa päihde-ehtoisista asioinneista kaikissa sosiaali- ja terveyden-
huollon yksiköissä (pois lukien lasten päivähoito) yhden vuorokauden aikana.
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käyttäjien hoidosta. Avosairaanhoidon huume-ehtoiset kustannukset olivat lasken-
nallisesti 10,3 miljoonaa euroa. Huume-ehtoisen vuodeosastohoidon kustannukset 
perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa olivat laskennallisesti 19,3 mil-
joonaa euroa. 

Tulevaisuuden haasteita

Päihdehuollon tilastointijärjestelmää tulisi mahdollisuuksien mukaan kehittää tu-
levaisuudessa, jotta saataisiin tietoja kustannuksista ja päihdepalvelujen eri toimin-
tamuodoista myös päihdespesifisti. Tilastoinnin kehittämisessä on tällä hetkellä 
useita haasteita. Kuntien (n=348 v. 2009) monenlaiset tavat organisoida päihde-
palvelujen järjestäminen, erilaiset kuntayhtymät ja seudulliset yhteistyökumppa-
nuudet päihdepalvelujen järjestämisessä sekä ostopalvelut tuovat haasteellisuutta 
sekä päihdepalvelujen toimintamuotojen että niiden kustannusten luokitteluun ja 
tilastointiin. Erilaiset tietotekniset ratkaisut asiakastietojen kirjaamisessa asettavat 
omat haasteensa valtakunnalliselle tiedonkeruulle. Lisäksi erityyppisten tietojär-
jestelmien yhteensovittaminen siten, että tiedot saataisiin kerättyä sähköisesti, tul-
lee olemaan hankalaa. Päihdepalvelujen käytännön työssä muun muassa erilaisten 
päihteiden luokittelu ja asiakkaan riippuvuusongelman määrittely tietystä päihtees-
tä johtuvaksi voi olla haastavaa. 

Päihdespesifien kustannus- ja toimintatietojen saaminen päihdepalveluista on 
edellytys tarkkojen kustannuslaskelmien tekemiselle, ja palvelujärjestelmän kus-
tannus-vaikuttavuus- tai kustannus-hyöty–analyysille.
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