
Päihdehoitotyön
marginaalissa?
Artikkeli liittyy vuosina 2019 ja 2020 Lisbon
Addiction -konferenssien yhteydessä
toteutuneisiin vierailuihin mobilisoidussa
korvaushoitoyksikkössä ja
huumausaineiden käyttötilassa.

Suomeen perustettiin syyskuussa 2022 asiantuntijaryhmä, jolta on odotettavissa
joulukuun kuluessa selvitys siitä, millaisia lainsäädännöllisiä muutoksia
huumausaineiden käyttötilojen pilotointi edellyttää. Selvitystyön jälkeen asia menee
ministerityöryhmälle tiedoksi. Asia ei kuitenkaan ehdi tämän hallituskauden aikana
eduskunnan käsittelyyn.

Käyttöhuonekokeilua (käyttötila)
puoltava kansalaisaloite keräsi 50 000
allekirjoitusta heinäkuussa 2022.
Pohjoismaista Tanska on edelläkävijä
huumeiden käyttötilojen osalta.
Euroopassa on yhteensä yli 90
huumeiden käyttötilaa eri maissa
(yhdeksässä EU-maassa sekä Norjassa
ja Sveitsissä)

DCR = Drug consumption rooms eli
huumausaineiden käyttötilat, jotka
mahdollistavat turvalliset puitteet ja
hygieenisen ympäristön asiakkaille, jotka
käyttävät huumausaineita injektoimalla tai
polttamalla. Käyttötiloissa on tarjolla
terveydenhuollon alan ammattilaisten
palveluja ja sosiaalipalveluja. Joissakin
palveluissa on tarjolla myös
kokemusasiantuntijan palveluja ja vertaistukea
sekä huumausaineiden
analysointimahdollisuus.

SIF = safe injecting facilities

PWUD / PWID = people who use / inject drugs. 

Uusia suuntauksia löytyy muun
muassa Espanjan Barcelonasta, missä
on avattu erillinen käyttötila naisille ja
muunsukupuolisille.
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Seitsemän kehittämiskohdetta

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on suositellut käyttötilojen kokeilemista yhtenä
kehittämiskohteena huumekuolemien vähentämiseksi (www.thl.fi). THL:n kokoama
asiantuntijaryhmä antanut seitsemän suositusta huumekuolemien ehkäisemiseksi ja
vähentämiseksi:

Opioidikorvaushoito ja muut päihdepalvelut (hoitoon pääsyn nopeuttaminen ja
helpottaminen, hoidon jatkuvuuden varmistaminen)
Käyttöhuone (käyttöhuoneen hyödyt ja haasteet Suomessa huumekuolemien
ehkäisyn näkökulmasta)
Huumeiden käyttäjien terveysneuvonta (riittävät ja kattavat palvelut kaikkialle
Suomeen)
Naloksoniohjelma (selvitetään kotiin vietävän naloksonin pilotointi Suomessa)
112-soiton kynnyksen madaltaminen (avun hälyttämisen esteiden vähentäminen)
Tiedottaminen ja kampanjat (esim. päihteitä käyttävien ihmisten tietoisuuden
lisääminen sellaisista päihdeyhdistelmistä ja tilanteista, joiden myötä
yliannostusriski kasvaa, ohjeet miten tunnistaa ja toimia yliannostustilanteissa) 
Yhteistyö poliisin kanssa (päihteitä käyttävän ihmisen kohtaaminen ja hoitoon
ohjaamisen vahvistaminen)
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http://www.thl.fi/


Portugal ja Lissabon

Portugalin lainsäädäntö on mahdollistanut huumausaineiden käyttötilat vuodesta
2001 lähtien, vaikka ensimmäinen käyttötila avattiin paljon myöhemmin vuonna 2021.
Vuonna 2001 maassa oli suonensisäisesti huumausaineita käyttävien yhteisöissä HIV-
epidemia, ja Portugalissa määriteltiin keinoja, joilla vähennetään terveysriskejä ja
sosiaalisia haittoja.

Tähän asti tunnetuin keino on ollut
huumausaineiden
dekriminalisointi, jossa määritellään
huumausaineet laittomaksi, mutta
huumausaineiden hallussapito ja
hankinta omaa käyttöä varten ei ole
rangaistavaa.

Dekriminalisoinnin ja
terveysneuvontapalvelujen
käynnistyttyä seurasi matalan
kynnyksen korvaushoitopalvelujen
käynnistäminen

Lissabonissa tämä toteutuu
mobilisoituna palveluna, jossa kaksi
korvaushoitoyksikköä
(”metadonipakua”) kiertää viikon

jokaisena päivänä kolme eri palvelupistettä
pysähtyen jokaisessa paikassa kahden
tunnin ajan. 

Korvaushoidon arviointi ja aloitus tehdään
näissä pysähdyspisteissä. Niissä asioivat
myös asiakasnumeroilla rekisteröidyt
asiakkaat, jotka hakevat
korvaushoitolääkkeensä. Muita annettavia
palveluja ovat erilaiset terveyspalvelut,
pikatestaukset ja sosiaalipalvelut. 



Huumausaineiden käyttötilan perustamista puolsi se, että Portugalissa on ollut vuosia
talouskriisi, joka on aiheuttanut erilaisia sosiaalisia haittoja ja syrjäytymisen eräs
seuraus on ollut lisääntynyt huumausaineiden käyttö.

 Lissabonin kaupunginhallituksen
vuonna 2017 tekemän päätöksen
lopullista toteutusta vauhdittivat
koronaviruspandemian vaikutukset
yhteiskuntaan. Tämä on syytä
muistaa Suomessakin
nykytilanteessa, kun taloudellinen
lama uhkaa monien ihmisten
perusturvallisuutta ja korona-ajan
jälkiseurauksiin valmistaudutaan.

Käyttötila on Lissabonin Vale de
Alcântaran lähiössä, jonka maine
liittyy erityisesti huumekauppaan ja
huumausaineiden käyttöön
liittyvien ongelmien näkyvyyteen.
Ares do Pinhal -järjestö vastaa
palvelun tuottamisesta 350 000
euron vuosibudjetilla.

Käyttötilan ja palvelukeskuksen johtajan,
psykologi Hugo Farian mukaan
toukokuussa vuonna 2021 arvioitiin, että
kävijämäärä olisi noin 300 asiakasta.
Marraskuussa 2022 asiakkaita on jo noin 1
700. Asiakasmäärä on ylittänyt kaikki
suunnitteluvaiheessa tehdyt arviot.

Palvelut ovat avoimia kaikille, jotka
käyttävät huumeita tilastaan   tai maansa
lakisääteisestä tilanteestaan riippumatta.
Yhteistyötahoja ovat eri kansalaisjärjestöt,
sairaalat, päihdehoitopalvelut, poliisi,
kaupunginneuvostot, katuryhmät
(lähialuetyö/naapurustotyö) ja oikeuslaitos. 



Asiakkaat
Yli 1 700 asiakasta ja 39 kansallisuutta
Suuri osa portugalilaisia, seuraavaksi
eniten nepalilaisia ja intialaisia 

Työntekijöiden mukaan kävijämäärät osoittavat sen, että asiakkaat ovat löytäneet
luottamuksen käyttötilan henkilöstön suhteen. Asiakkuuden alkaessa tullaan yleensä
katsomaan tiloja ja tarkastelemaan onko siellä kameroita tai valvontaviranomaisia.

Luottamuksen kasvaessa löydetään
myös muita palvelutarpeita ja
ennen kaikkea ohjataan
turvallisempaan huumausaineiden
käyttöön. Osa asiakkaista lähtee
myös elämäntavan ja tottumusten
muutoksen tielle. Asiakkaat
korostavat turvallisuudentunnetta
ja tilojen puhtautta.

Asiakkaan tullessa käynnille
häneltä tiedustellaan ja
tarkastetaan, mitä huumausaineita
on mukana. Menettelyn
tarkoituksena on pyrkiä
ehkäisemään
huumausainekauppaa tiloissa ja
ehkäisemään muihin asiakkaisiin
kohdistuvia ryöstöjä.

hoitotyö (esim. haavat, ohjaus ja erilaiset
arvioinnit, rokotukset, testit)
psykososiaalinen tuki
lääkäripalvelut mm. psykiatri
ateriapalvelua, kahvit
vaatehuolto
suihkut
erilaisia työpajoja
tietokoneet / netti
”varoitustilaisuudet”, early warning, kun
jotain erityisen vaarallista huumausainetta
liikkeellä
haittojen vähentämisen lähestymistapa ja
toiminta (neulat, ruiskut, piiput)

Tarjottavia palveluja;



Lissabonin huumausaineiden käyttötilassa on mahdollisuus suonensisäisten
huumausaineiden ja polttamalla käytettävien huumausaineiden käyttöön.
Henkilökunnan mukaan tavallisimmin injektoitava huumausaine on speedball, joka on
kokaiinin ja heroiinin sekoite (käytetään myös nuuskaamalla). 

Polttamalla käytettävistä
huumausaineista yleisimmin
käytetään crack-kokaiinia ja
heroiinia. Huumausaineiden
testilaitetta ei ole käytettävissä, ja
tästä syystä toiminnassa korostuu
erityisenä muun muassa
asiakkaiden voinnin tarkkailu ja
hoitotoimenpiteiden tarkka
kirjaaminen asiakastietoihin.
Tupakointitilassa voi polttaa
kannabista.

Hoitohenkilökunnan tehtävänä on
muun muassa tarkkailla
polttamalla huumausaineita
käyttäviä valvomosta ja reagoida
poikkeavaan käytökseen.
Suonensisäisesti huumausaineita
käyttäville hoitohenkilökunta antaa
neuvoja 

turvalliseen pistämiseen esimerkiksi
auttamalla heitä löytämään suonen,
henkilökunta ei kuitenkaan pistä
huumausainetta asiakkaisiin. Mikäli
asiakas käyttää huumausaineita
suonensisäisesti, hän saa tähän tarvittavat
välineet ja antiseptiset tarvikkeet.

Yliannostustilanteita on tapahtunut
toiminnan aloittamisen jälkeen 21 ja näistä
tilanteista on selvitty hätäensiavulla ja
toimittamalla asiakas sairaalahoitoon.
Käyttötilasta löytyy
maallikkodefibrillaattori, ja lisäksi
käytettävissä on opioidiantagonisti sekä
naloksoninasaalisuihkeena että
injektoitavassa muodossa.



Henkilökunta
8 kokopäiväistä ja 2 50% työajalla
1 sosiaalityöntekijä, 2 koordinaattoria (1
psykologi, 1 sairaanhoitaja)
2 sairaanhoitajaa per vuoro
1 yleislääkäri kerran viikossa
1 päivystävä psykiatri
2 siivoushenkilöstöä (1 per vuoro)
vapaaehtoistoimijoita

Lissabonissa välittynyt näkökulma on se, että tarjottavilla palveluilla vähennetään
huumekuolemia, ehkäistään infektioita, torjutaan epidemioita, pystytään auttamaan
asiakasta hänen tarpeensa mukaan ja vähennetään sairaalahoitojaksoja. Lisäksi
toiminnan odotetaan säästävän hoitamattomuuden aiheuttamia kustannuksia.
Kansanterveyteen sijoittaminen on kansantalouteen sijoittamista.

Toiminta on kohdannut vahvoja
ennakkoluuloja ja tästä syystä toista
suunniteltua yksikköä ei ole saatu
avattua. Toinen syy on ollut
taloudellinen. Vuonna 2021 avattu
yksikkö on vienyt kaiken henkilö- ja
talousresurssin. Huolena esiin
nostettiin alimitoitettu henkilöresurssi
ja jatkorahoituksen turvaaminen.
Työryhmän eettistä kuormitus pyritään
vähentämään kaksi kertaa kuuaudessa
järjestettävillä työnohjauksilla,
palavereilla ja koulutuksella. Toimintaa
arvioidaan viikoittain seurantaryhmän
tapaamisissa.

Tapasin vuonna 2019 yllättäen
suomalaisen miehen
”metadonipakulla” ja keskustelimme 

hänen tarinastaan. Henkilön yksityisyyden
suojaamiseksi en kerro hänestä tarkempia
tietoja. Hänellä on laaja kokemus
suomalaisista hoitojärjestelmistä, hoitoon
hakeutumisen esteistä ja hyvistä puolista.
Keskustelumme aikana hän korosti
erityisesti hoitoon pääsyn helppoutta:
”kävelin pakulle ja siitä se lähti”

EU:n huumausainestrategiassa korostetaan
ehkäisevää työtä, sekä hoidon ja haittojen
vähentämiseen tähtääviä toimintakeinoja,
joihin lukeutuvat esimerkiksi valvotut
käyttötilat. Päätökset niiden
perustamisesta ovat kansallisia.

Mitä mieltä sinä olet?

Tuumailua


