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Huumeiden käytön ja haittojen
vähentäminen
 Sota huumeita vastaan on hävitty

 Rankaisemisella ja rajoituksilla ei ole ollut toivottua
vaikutusta käyttöön ja kauppaan

 Käyttäjien asemaa vaikeutettu

 On vaikea hakeutua hoitoon kun käyttö on rikos

 Samoilla markkinoilla sekä miedot että kovat aineet

 Porttina voi voimia laittomat markkinat jos ei itse aine



Haittojen vähentäminen –
terveystoimen keinot
 Riippuvuuden hoito

 Hyvä pysyvä luotettava hoitosuhde

 Psykiatriset lääkkeet (depressiolääkkeet, mielialan
tasaajat, psykoosilääkkeet, ahdistuslääkkeet)

 Psykoterapia

 Katkaisuhoito

 Opioidikorvaushoito
 Sallitaanko oheiskäyttö?

 Lääkkeiden saannin rajoitus ja kontrolli
 Sähköinen resepti



Haittojen vähentäminen -
sosiaalitoimi
 Yleinen sosiaalipolitiikka

 Asunnottomuuden hoito, toimeentulo, lastensuojelu

 Etsivä sosiaalityö

 Neuvontatyö

 Neulanvaihtopisteet

 Aiheuttivat aikanaan kovaa vastustusta, koska tuetaan
huumeiden käyttöä ja rikollista toimintaa

 Neularoskikset



Turvalliset pistostilat
 Helsingissä päätetty piloitoida, selvitys laillisuusasioita

vielä kesken – kaupunginhallitus päättää lopullisesti

 Hyviä kokemuksia maailmalta, tutkimuksia paljon

 Käyttöhuoneita maailmalla n. 100

 Eurooppa, Kanada, Australia

 Tavoittavat kaikkein huono-osaisimmat käyttäjät

 Asunnottomuus, ei hoitokontaktia minnekään

 Osa myös korvaushoidossa (siis oheiskäyttäjiä)



Hyötyjä
 Puhtaat välineet ja puhdistus tarjolla, pistotekniikassa

voidaan neuvoa

 Pistosinfektiot vähenevät

 Vaikutus yliannostuksiin

 Maailmalla paljon heroiinin käyttöä, yliannos tappaa
nopeasti, tilanteeseen voi puuttua käyttötilassa

 Suomessa käytetään usein pitkävaikutteisia
(buprenorfiini), yliannosoireet vasta 2-3 tunnin päästä

 Tarvittaessa päivystykseen (somaattisista syistä)

 Kontakti ammattilaisiin, luottamus, tietoa
hoitoonhakeutumisesta



Mahdollisia huolenaiheita
 Riskinotto tai satunnaiskäyttö lisääntyy

 Tutkimusten mukaan yliannostuksia vähän, niiden
määrä ei lisääntynyt

 Kynnys käyttää aineita madaltuu

 Tästä ei selvää tutkimusta

 Käyttöhuoneiden käyttäjät marginaalissa, tilat tuskin
vetävät puoleensa aloittelijoita



Huoli ympäristöstä - lisääntyvätkö
järjestyshäiriöt ja epäsiisteys?
 Eivät, jos käyttöhuone sijoitetaan paikkaan jossa jo 

ennestään levottomuutta huumekauppaan ja käyttöön
liittyen

 Tässä tilanteessa ympäristö voi jopa rauhoittua

 Joissain tapauksissa myös virkavalta lisännyt
läsnäoloaan

 Ympäristö voi siistiytyäkin, jos henkilökunta ja
käyttävät korjaavat roskia ja neuloja

 Neulojen ja ruiskujen määrä julkisissa tiloissa vähenee, 
kun käyttö keskittyy pistostiloihin



Huoli kaupan keskittymisestä -> 
levottomuutta asukkaille
 Käyttöhuoneet on usein sijoitettu sinne, missä jo 

kauppaa käydään, mutta voi kauppa kyllä lisääntyä

 Tätä voi torjua virkavallan läsnäololla alueella

 Alueen asukkaat mukaan alusta lähtien, informointi, 
kuuleminen, nopea reaktio ongelmiin



Laillisuuspohdinta
 Huumausaineiden käytön tukeminen on rikos

 Tällä argumentilla vastustettiin neulanvaihtopisteitäkin

 Maailmalla on hyviä kokemuksia
“herrasmiessopimuksista” poliisin kanssa

 Poliisi ei voi suoraan lausua että käyttöhuoneet ovat
oke, mutta epävirallisesti tukevat

 Osa poliitikoista vastustaa tiloja tästä(kin) syystä

 Osalla vain moraalipaniikki



Ainetestaus
 Tästäkin aloite Helsingin kaupungilla, tulossa

kaupunginvaltuustoon myöhemmin

 Haittoja voidaan vähentää jos ihmiset tietävät
tarkemmin mitä ovat pistämässä

 Lisää siten käytön turvallisuutta

 Ei toimi akuutisti mutta tiedettäisiin mitä on liikkeellä



Laillisuusongelma isompi
 Työntekijä ei voi edes kuljettaa huumausainetta

laboratorioon – syyllistyy huumausainerikokseen

 Onnistuisiko “pussinpohjista” ?

 Tähän kaupunki suhtautumassa kielteisesti
nykylainsäädännön puitteissa



Mitä yhteiskunta voi tehdä?
 Tämä on henkilökohtainen mielipide

 Huumausaineiden käyttö ja henkilökohtaisen
annoksen hallussapito pitäisi dekriminalisoida

 On eri asia kuin laillistaminen

 Tämä helpottaisi merkittävästi haittoja vähentäviä
toimia ja hoitoonohjausta

 Kannabiksen laillistamiseen suhtaudun suurella
varovaisuudella
 Lisää merkittävästi riskiä psykoosisairauksiin



Muuten olen sitä mieltä että ydinaseet on 
hävitettävä !
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