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HUUMEIDEN TUNNISTUS OSAKSI ENNALTAEHKÄISEVÄÄ PÄIHDETYÖTÄ

Nuorten satunnaisen huumeiden käytön arkipäiväistyminen on päivittäin otsikoissa. Suurin osa huu-
meita käyttävistä ihmisistä on nykyisen päihdetyön tavoittamattomissa. 

Helsingin linjauksen mukaan panostuksia kohdennetaan ennaltaehkäisevään päihdetyöhön. Silti polii-
sin mukaan Helsingin huumausainerikokset ovat lisääntyneet tasaisesti jo vuosia. Vuonna 2017 kau-
pungissa tehtiin yli 4000 huumeisiin liittyvää rikosilmoitusta. Erityisen suurta kasvu on ollut käyttöri-
kosten kohdalla.

Nykyinen päihdepalvelujärjestelmämme ei ole riittävän tehokas tunnistamaan riskejä ja puuttumaan 
huumeiden käyttöön kyllin varhaisessa vaiheessa. Usein huumeiden käyttöön liittyviä haittoja aletaan 
vähentämään vasta, kun ongelmat ovat syventyneet hallitsemattomiksi. Nykytilanne tulee kalliiksi se-
kä inhimillisesti että taloudellisesti.

Lukumääräisesti suurin osa käyttäjistä käyttää huumeita vain satunnaisesti tai kokeilee niitä. Jo kokei-
luun ja satunnaiseen käyttöön liittyy merkittäviä riskejä. Riskit liittyvät muun muassa siihen, ettei tiede-
tä mitä ainetta oikeasti käytetään. 2010-luvulla markkinoille on tullut aiempaa suurempi valikoima ai-
neita. On viitteitä esimerkiksi metamfetamiinin ja tiettyjen muuntohuumeiden myynnistä amfetamiini-
na.

Kansainvälisesti on saatu lupaavia esimerkkejä käyttäville ihmisille suunnatusta ammatillisesta päih-
detyöstä, jossa esimerkiksi terveysneuvonnan, palveluohjauksen ja vertaistoiminnan yhteydessä tar-
jotaan myös mahdollisuus huumeiden kemialliseen tunnistukseen (drug checking).

Mm. A-klinikkasäätiö on tutkinut tehokkaita puuttumisen keinoja:
"huumausaineiden testauspalveluiden avulla tavoitetaan henkilöitä, joilla ei ole ollut aiemmin kontaktia 
päihdepalveluihin. Tällaisilla menetelmillä on mahdollista mm. estää osa kaikkein vaarallisimpien ai-
neiden käytöstä, vähentää yliannostuksia, kertoa eri aineisiin liittyvistä riskeistä, sekä parantaa varhai-
sen puuttumisen edellytyksiä."

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Helsingin kaupunki selvittäisi mahdollisuudet toteuttaa 
huumeiden tunnistusta osana muuta päihdetyötä.
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